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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μελέτη διερευνά την ιστορία ενός σπουδαίου μαθηματικού βιβλίου, της πρώτης 

έντυπης ελληνικής αριθμητικής, της Λογαριαστικής του Μανόλη Γλυζούνη. Το έργο αυτό 

αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της μαθηματικής εκπαίδευσης των νεοελλήνων. Σκοπός 

της μελέτης είναι ο εντοπισμός των πηγών του έργου, μέσω της ανάλυσης του 

περιεχομένου και της διερεύνησης της σχέση του με τη βυζαντινή και τη δυτική 

μαθηματική παράδοση, σε συνάρτηση με το ιστορικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, διερευνά την 

ιστορία των αριθμητικών εννοιών που εμπεριέχονται στη Λογαριαστική και πως αυτές 

μεταφέρονται στο περιεχόμενο μεταγενέστερων εμπορικών εγχειρίδιων αριθμητικής και 

τέλος τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν τη Λογαριαστική στο περιθώριο. 

Στη μεθοδολογία της ιστορικό-μαθηματικής έρευνας ακολουθούνται δύο ομάδες 

προσεγγίσεων, άμεσης και έμμεσης προσέγγισης. Η άμεση αφορά την Ιστορία της 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης, το ιστορικό μοντέλο ανάλυσης παλιών εγχειριδίων του 

Schubring και τη σύγκριση του περιεχομένου της αριθμητικής του Γλυζούνη σε τρεις 

άξονες: με το βυζαντινό πρότυπο, το δυτικό και με ακόλουθα εγχειρίδια αριθμητικής. Η 

έμμεση σχετίζεται με τη χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στις έρευνες της 

Διδακτικής των Μαθηματικών. Το περιεχόμενο των αριθμητικών ταξινομήθηκε και 

αναλύθηκε με βάση την ταξινόμηση περιεχομένου Van Egmond (1976). 

Τα ευρήματα της έρευνας φανερώνουν τη στενή σχέση της αριθμητικής του 

Γλυζούνη με τους ιταλικούς άβακες, καθώς υιοθετεί την ίδια δομή, περιεχόμενο, γλώσσα, 

ύφος και φιλοσοφία. Η παρουσία των δεκαδικών κλασμάτων επιβεβαιώνει τη σχέση της 

Λογαριαστικής με την αριθμητική του Borghi (1484), η οποία εκτός από τα δεκαδικά 

κλάσματα περιέχει και όμοιους τύπους προβλημάτων. Η σχέση αυτή συνδυάζεται με τη 

δράση του Γλυζούνη στη Βενετία και με τη μεγάλη απήχηση της αριθμητικής του Borghi. 

Η έρευνα ταυτόχρονα αποκαλύπτει και τους δεσμούς της Λογαριαστικής με τη 

βυζαντινή παράδοση, καθώς πολλά προβλήματα του έργου και ένας δεύτερος τρόπος 

αναπαράστασης των δεκαδικών κλασμάτων εντοπίζονται στο χειρόγραφο Βιενναίος 

Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65 (1436), στο οποίο επίσης εμπεριέχονται προβλήματα 

πρακτικής αριθμητικής εφόσον το έργο υιοθετεί στοιχεία από τη παράδοση των αβάκων. 

Επομένως, η αριθμητική του Γλυζούνη ακολουθεί στο μεγαλύτερο βαθμό τους ιταλικούς 

άβακες και μερικώς το βυζαντινό πρότυπο, κυρίως μέσω της μεταφοράς προβλημάτων. Σε 

σχέση με τη βυζαντινή παράδοση, η Λογαριαστική χρησιμοποίει απλούστερη γλώσσα από 

τα προϋπάρχοντα βυζαντινά χειρόγραφα, οπότε διαφοροποιείται σημαντικά από 
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μαθηματικής και γλωσσικής πλευράς. Επομένως, η Λογαριαστική δεν αποτελεί συνέχεια 

της βυζαντινής παράδοσης, καθώς ακολουθεί το δυτικό πρότυπο. Κοινά στοιχεία ανάμεσα 

στο βυζαντινό και δυτικό πρότυπο υπάρχουν εξαιτίας των υφιστάμενων πνευματικών και 

εμπορικών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το εύρημα της έρευνας που αφορά τη μεταφορά των αριθμητικών εννοιών της 

Λογαριαστικής στο περιεχόμενο μεταγενέστερων ελληνικών εμπορικών εγχειριδίων, σε 

όμοιο εμπορικό πλαίσιο, μαρτυρεί τις μαθηματικές ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες μέχρι 

και τις αρχές του 19ου αιώνα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

τα εμπορικά εγχειρίδια της Τουρκοκρατίας παρουσιάζει το έργο του Πέτρου Αργυρού 

Αριθμητική το οποίο περιέχει πρωτότυπα μοτίβα αριθμητικής που αποτελούν δείγμα της 

ιστορικής ανάπτυξης της αλγεβρικής σκέψης. Ο εμποτισμός της ελληνικής κοινωνίας με 

τις ιδέες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και οι νέες εκπαιδευτικές τάσεις στον ευρωπαϊκό 

χώρο φέρνουν την αναβάθμιση των μαθηματικών και σε συνδυασμό με την ανεξαρτησία 

λίγο αργότερα, παραγκωνίζουν τη χρήση της Λογαριαστικής. 
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ABSTRACT 

The study explores the story of a great mathematical book, the first printed Greek 

arithmetic, Logariastiki of Manolis Glyzounis. This book has been the cornerstone of 

Modern Greek mathematical education. The purpose of the study is to identify the sources 

of Logariastiki, through content analysis and investigation of Logariastiki’s relation with 

the Byzantine and the Western mathematical tradition, according to the historical context. 

In addition, the study focuses on the investigation of the didactical transposition of 

arithmetic concepts contained in Logariastiki, by exploring the way these concepts are 

transferred to subsequent Greek works of commercial arithmetic. Finally the study 

examines the conditions that led to the marginalization of Logariastiki.  

The methodology of the historical-mathematical research followed two different 

approaches, direct and indirect. The direct involves the History of Mathematics Education, 

the historic old textbook analysis model by Schubring and the - three axes - comparative 

analysis of Logariastiki’s content and (a) Byzantine mathematics tradition, (b) Western 

mathematics, (c) subsequent books of commercial arithmetic. The indirect approach is 

related with the use of History of Mathematics in the research of Didactics of Mathematics. 

The arithmetical content is classified and analyzed according to Van Egmond’s (1976) 

Abaci taxonomy.  

The research findings indicate the relation of Logariastiki with the Italian Abaci, as 

the Greek arithmetic adopts the same structure, content, language, style and philosophy. 

The presence of decimal fractions and similar problem types confirms the relation of 

Logariastiki with Borghi’s arithmetic (1484). This correlation becomes stronger 

considering Glyzounis’s social and professional activities in Venice and the great 

mathematical influence of Borghi’s arithmetic.  

Furthermore, the study reveals the ties of Logariastiki with the Byzantine tradition, 

as many problems and a second way of representation of decimal fractions were identified 

in the manuscript Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 (1436). This work also contained 

practical arithmetic problems, influenced by the Italian Abaci tradition. Therefore, 

Glyzounis’s arithmetic followed the Abaci tradition and partly the Byzantine model, by 

introducing a number of its problems. In connection with the Byzantine tradition, 

Logariastiki uses simpler language from pre-existing byzantine manuscripts, therefore is 

significantly different from mathematical and linguistic terms. Therefore, Logariastiki is 

not a continuation of the Byzantine tradition, as it follows the Western tradition. Common 
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elements between the Byzantine and Western tradition existed due to culture and 

commercial relations in the Eastern Mediterranean. 

The didactical transposition of arithmetic concepts found in Logariastiki in 

subsequent textbooks of commercial arithmetic, reveals the mathematical educational 

needs of the Greek society that show no significant differences until the beginning of the 

19th century. Among the commercial books of arithmetic during the Ottoman era, a work 

written by the Cypriot Petros Argyros titled Arithmetic, stands out. This book presents 

interesting numeral patterns that reveal the history of algebraic thinking. The ideas of 

European Enlightenment along with the new educational trends in Europe brought changes 

in Greek mathematics education. This fact combined with the independence later on, 

outplaced Logariastiki. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαδρομή της πρακτικής αριθμητικής του Μανόλη Γλυζούνη, της περίφημης 

Λογαριαστικής ξεκινά το 1569 στη Βενετία και τελειώνει τις αρχές του 19ου αιώνα (1818). Σε 

αυτή τη μακρόχρονη πορεία, η Λογαριαστική απαριθμεί είκοσι μία επανεκδόσεις. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη άλλων εγχειριδίων στοιχειώδους μαθηματικής 

εκπαίδευσης σε όλο το παραπάνω διάστημα, καθιστά το βιβλίο αυτό την κύρια πηγή 

αριθμητικών γνώσεων για το μεγαλύτερο ποσοστό των νεοελλήνων αναγνωστών κατά τους 

μεταβυζαντινούς χρόνους (Παπαδάκη, 2005). 

Την επιρροή του βιβλίου στο βαλκανικό χώρο μαρτυρούν πρώτον, η μετάφρασή του 

στη ρουμανική γλώσσα και δεύτερον η συμπερίληψη σημαντικού μέρους του περιεχομένου 

της Λογαριαστικής σε νεότερα βιβλία αριθμητικής στην Κροατία το 1758 και στη Βουλγαρία 

τον 19ο αιώνα και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο Γαγάτσης (2011) στην αριθμητική του 

Χριστάκη Πάβλοβιτς του 1833 και των Νέοφυτ Μπόζβελι και Εμμανουήλ Βασκίντοβιτς 

έκδοσης του 1835. Στη Βουλγαρία επίσης ανευρέθηκε η δεύτερη έκδοση της Λογαριαστικής 

του 1596 στο μοναστήρι του Μπάτσκοβο (Γαγάτσης, 2011). Μία εκ των εκδόσεων της 

πρακτικής αριθμητικής του Γλυζούνη, βρέθηκε και στην Κύπρο και φυλάσσεται στο 

Λεβέντειο Μουσείο (D1986/48), μετά από δωρεά του Χ. Φιλιππίδου (βλέπε Παράρτημα 1). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μουσείου, η έκδοση αφορά μια έκδοση του 19ου αιώνα, 

επομένως πρόκειται για μία εκ των τελευταίων εκδόσεων, του 1804 ή 1809 ή 1818. 

Κτητορικό σημείωμα ενός αναγνώστη φανερώνει τη χρήση της το έτος 1858, χωρίς να 

ωστόσο να φαίνεται ο τόπος (βλέπε Παράρτημα 1, εικόνα 64). 

Η πρώτη έκδοση του έργου (1569), σώζεται σε πέντε μόνο αντίτυπα, που 

φυλάσσονται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου, τη Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος, 

τη Herzogin Anna Amalia Bibliothek της Βαϊμάρης, τη Βιβλιοθήκη του Trinity College στο 

Δουβλίνο και στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας (Παπαδάκη, 2005). 

Το κείμενο της πρακτικής αριθμητικής του Γλυζούνη αρχίζει με την παρουσίαση των 

αριθμητικών ψηφίων, κατά το ελληνικό, το ινδοαραβικό και το οθωμανικό αριθμητικό 
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σύστημα, και σύμφωνα με την Παπαδάκη (2005) αποκαλύπτει εξαρχής τις πολιτισμικές 

ζώνες στις οποίες κινούνται τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ο Γλυζούνης: ένας δυτικός 

κόσμος με κέντρο βάρους την ιταλική χερσόνησο, οι ελληνικές περιοχές και η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Το κύριο μέρος του βιβλίου αποτελείται από δύο τμήματα, από τα οποία το 

πρώτο πραγματεύεται την εφαρμογή απλών αριθμητικών πράξεων και το δεύτερο την 

επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που αφορούν θέματα επιχειρησιακού εμπορικού, αλλά και 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Το βιβλίο κλείνει με μια μέθοδο υπολογισμού της ημερομηνίας 

του Πάσχα και των κινητών εορτών που εξαρτώνται από αυτό, κατά το ορθόδοξο τυπικό.  

Η Λογαριαστική είναι το δημιούργημα του νεαρού Μανόλη Γλυζούνη, ο οποίος 

εγκατέλειψε την πατρίδα του τη Χίο προς αναζήτηση επαγγελματικής απασχόλησης στη 

Βενετία, το Βατικανό και την Ισπανία. Κατάφερε να εργαστεί ως κωδικογράφος κι εκδότης, 

ακόμη και ως μυστικός πράκτορας των χριστιανικών δυνάμεων στον πόλεμο κατά των 

Οθωμανών (Παπαδάκη, 2005). Σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα, δεν είναι ξεκάθαρες οι 

συνθήκες –χρονικές και τοπικές- κατά τις οποίες ο Γλυζούνης έγραψε τη Λογαριαστική, στη 

Χίο ή στη Βενετία. Η ανασύσταση του πνευματικού περιβάλλοντος που είχε διαμορφωθεί 

στην ιδιαίτερη πατρίδα του το πρώτο μισό του 16ου αιώνα, όταν η Χίος αποτελούσε ακόμα 

αποικία της Γένοβας, αλλά και της Βενετίας στο οποίο κινήθηκε ο Γλυζούνης για να εκδώσει 

το βιβλίο του, κρίνεται απαραίτητη.  

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Παρά την εξαιρετική ιστορική σημασία του, το βιβλίο στερείται ειδικευμένων 

(ιστορικο-μαθηματικών) μελετών που να εξετάζουν το επίπεδο της μαθηματικής παιδείας 

κατά την έκδοση και τη διάρκεια της κυκλοφορίας του, καθώς η Λογαριαστική έχει διαγράψει 

μία αξιόλογη πορεία 250 χρόνων στον ελληνικό χώρο αλλά και στα Βαλκάνια. Η έρευνα θα 

αποκαλύψει τις πηγές άντλησης του περιεχομένου της Λογαριαστικής, ώστε να διαφανούν οι 

επιρροές που δέχθηκε ο συγγραφέας κατά την παραγωγή της.  

Πιθανές πηγές της Λογαριαστικής 

Ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς την προσέγγιση της Λογαριαστικής είναι οι πιθανές 

πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας. Το θέμα έχει ήδη απασχολήσει την έρευνα κι έχουν 

προταθεί συγκεκριμένα πρότυπα, που προέρχονται τόσο από τον βυζαντινό όσο και από τον 

δυτικό κόσμο. Από τη μία τα βυζαντινά έργα, οι θεωρητικοί αλγόριθμοι και έργα 

αριθμητικής με πρακτική και εμπορική υπόσταση, και από την άλλη οι ιταλικοί άβακες, έργα 

πρακτικής εμπορικής αριθμητικής, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγγένεια με το 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



3 
 

περιεχόμενο, το γλωσσικό ύφος και τη μορφή του βιβλίου του Γλυζούνη. Ο Van Egmond 

(1976) υποστηρίζει το διαχωρισμό αβάκων και αλγόριθμων, λόγω της διαφορετικής 

φιλοσοφίας τους, καθώς οι πρώτοι στηρίζονται στα πρακτικά μαθηματικά και οι δεύτεροι 

περιορίζονται στην παρουσία των αλγόριθμων χωρίς να περιέχουν πρακτικά προβλήματα-

παραδείγματα. Εφόσον η αριθμητική του Γλυζούνη, πραγματεύεται την επίλυση 

καθημερινών πρακτικών προβλημάτων χωρίς καμία αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο των 

εννοιών, θεωρούμε ότι ανήκει στην κατηγορία των πρακτικών μαθηματικών εγχειριδίων. 

Πιθανές πηγές της Λογαριαστικής, που υποδεικνύονται από τον Καστάνη (1997) είναι 

η πρώτη έντυπη αριθμητική Arte dell’ Abbaco που τυπώθηκε στο Tρεβίζο το 1478 από 

ανώνυμο συγγραφέα, το βιβλίο του Pietro Borghi που τυπώθηκε στη Βενετία το 1484 με 

τίτλο Novel opera de arithmethica , δύο έργα του Christoff Rudolff, το πρώτο Behend und 

hübsch Rechnung durch die kunstreichen regeln Algebre so gemeinschicklich die Coss 

genennet werden τυπωμένο στο Στρασβούργο το 1525 -το πρώτο γερμανικό εγχειρίδιο 

σχετικό με την άλγεβρα- και δεύτερο το έργο Exempel Büchlin Rechnung belangend darbey 

του 1530, η αριθμητική του αρχιραβίνου Elijah den Abraham Mizrahi τυπωμένη στην 

Κωνσταντινούπολη το 1532 και τέλος το βιβλίο του Hieronimo Cardano, που τυπώθηκε στο 

Μιλάνο το 1539. Όπως υποθέτει η Παπαδάκη (2005), λόγω της τριβής του Γλυζούνη με τα 

ιταλικά εγχειρίδια αλλά και της παιδείας του, οι περισσότερες πιθανότητες να εντοπιστεί το 

πρότυπο της Λογαριαστικής κλίνουν προς τα ιταλικά εγχειρίδια. Στην παρούσα μελέτη θα 

γίνουν τριών ειδών συγκρίσεις που αφορούν τις πηγές της Λογαριαστικής. η πρώτη αφορά τη 

σύγκριση με βυζαντινά εγχειρίδια, η δεύτερη με ιταλικά - λόγου χάρη με την αριθμητική του 

Τρεβίζο, των Borghi και Hieronimo Cardano – και η τρίτη αφορά τη σύγκριση της 

Λογαριαστικής με κατοπινά ελληνικά έργα εμπορικής αριθμητικής. Μέσω της αναζήτησης 

και συγκριτικής θεώρησης των πηγών, μπορεί να εξεταστεί καταρχήν, η επιρροή που δέχτηκε 

ο συγγραφέας από αντίστοιχα εγχειρίδια και ακολούθως η μεταφορά των γνώσεων και των 

μεθόδων διδασκαλίας της αριθμητικής του Γλυζούνη στον ελληνικό χώρο, αλλιώς ο 

διδακτικός μετασχηματισμός των μαθηματικών εννοιών.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες ειδικών στην ιστορία των μαθηματικών όπως ο Νίκος 

Καστάνης ή και άλλων που εργάζονται σε θέματα ελληνικής παιδείας όπως η Ειρήνη 

Παπαδάκη, φαίνεται ότι το βιβλίο του Borghi είναι μία πιθανή πηγή απ’ την οποία ο 

Γλυζούνης άντλησε μαθηματικές πληροφορίες και ιδέες για τη σύνταξη του βιβλίου του. Το 

βιβλίο αυτό θα μελετηθεί ενδελεχώς στην μελέτη που προτείνουμε ώστε να φανερωθεί η 

πιθανή σχέση του με το περιεχόμενο της Λογαριαστικής. Για αυτό το λόγο παρουσιάζεται μία 
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πρώτη εικόνα του βιβλίου αυτού όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τις πρώτες σελίδες του 

τις οποίες παραθέτουμε και στην πρωτότυπη μορφή τους στα ιταλικά, αλλά και στη 

μετάφρασή τους στα ελληνικά. 

Στον πρόλογό του ο Borghi μέσω ενός ποιήματος, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, 

υποδεικνύει τη σημαντική θέση της «μαθηματικής τέχνης» και το ρόλο του βιβλίου στην 

γνώση των υπολογισμών που είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στη διεξαγωγή των εμπορικών 

δραστηριοτήτων. Τονίζει επίσης ότι το έργο του αποτελεί μία νέα πνοή στη γνώση των 

πρακτικών εκείνων γνώσεων που βοηθούν στο εμπόριο, καθώς τις προσεγγίζει με έναν πιο 

εύκολο και κατανοητό για τους εμπόρους τρόπο. Στη συνέχεια (εικόνα 2) παραθέτει τα 

περιεχόμενα του βιβλίου που είναι πέντε αριθμητικές πράξεις, η αρίθμηση (θεωρείται 

πράξη), ο πολλαπλασιασμός, η διαίρεση, η πρόσθεση και η αφαίρεση οι οποίες 

συμπληρώνονται από κανόνες και αποδείξεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο χρυσό κανόνα 

των τριών και παρουσιάζονται επίσης και άλλοι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού για το 

εμπόριο. 

«Εμπρός, εμπρός 

Σ’ όποιον οι μαθηματικές τέχνες αρέσουν 

Κείνες που σίγουρα κρατούν την πρώτη θέση 

Προτού να τις επιχειρήσει 

Ας θελήσει να δει τούτο το έργο 

Μ’ αυτό με σιγουριά μπορεί να μάθει 

Αν λάθος θε να κάνει σε όσα υπολογίζει 

Μ’ αυτό σίγουρος θα μπορεί να είναι 

Κάνοντας υπολογισμούς με όλους τους τρόπους 

Για τους εμπόρους πολύ χρήσιμο θα είναι 

Το έργο αυτό και για τους οικονόμους 

Καθώς τους υπολογισμούς θα διευκολύνει 

Μ’ αυτό όλα τα λάθη θε να δούνε 
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Και την αλήθεια στα τετράδιά τους 

Χρήματα θα αποκτήσουνε και δόξες 

Και στην πατρίδα κι έξω από εκείνη 

Τα δίκια όλων θα ξέρουν να αποδίδουν 

Με τα ψηφία που εδώ είναι σχεδιασμένα (μτφρ.). 

 

Εικόνα 1 Ποίημα από τον πρόλογο του Borghi (1484) 

 

Εδώ αρχίζει το ευγενές έργο της αριθμητικής, με την πραγμάτευση όλων των 

θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο. Συντάχθηκε από τον Pietro Borghi από τη Βενετία 

Αν και υπάρχουν αρκετοί καλοί δάσκαλοι και κάποιοι λαμπροί συγγραφείς που 

πραγματεύονται με σαφή και διαδεδομένο τρόπο κάθε έννοια και κανόνα της αριθμητικής, 

ωστόσο για να καλύψω ό,τι στους βενετούς εμπόρους χρειάζεται πέρα από τη φυσική τους 

κλίση που κοσμείται από εξαιρετική μνήμη και σύνεση, ώστε να έχουν μαζί τους ένα 

εγχειρίδιο όσο γίνεται πιο κατανοητό, προσέγγισα το θέμα όχι ως κάτι νέο, αλλά 

προσπαθώντας να το εκθέσω με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, για να συνθέσω ή μάλλον να 
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οργανώσω το παρόν έργο, στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς όλα όσα χρειάζονται για την 

εξοικείωση των νέων στο εμπόριο. Θα εξηγήσω καταρχήν τι είναι ένας αριθμός, ποιοι είναι 

οι αναγκαίοι αριθμοί και σε τι χρησιμεύουν. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις 5 

αριθμητικές πράξεις, δηλαδή στην αρίθμηση, τον πολλαπλασιασμό, τη διαίρεση, την 

πρόσθεση και την αφαίρεση, συμπληρώνοντάς τις με όλους τους κανόνες, τις αποδείξεις κτλ. 

Στη συνέχεια θα εξηγήσω τον κανόνα των τριών σε κάθε τάξη και τέλος πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού, χρήσιμους πολλές φορές στους εμπόρους. Αν και το 

έργο δεν είναι αντάξιο τέτοιου αναγνωστικού κοινού, παρακαλώ να εκτιμήσετε την προθυμία 

και την πρόθεσή μου να σας τιμήσω και να σας ωφελήσω. Εάν έτσι κάνετε κι αν δεχτείτε 

ευχαρίστως το έργο μου τότε, σε περίπτωση που πέσει στα χέρια μου άλλο έργο πιο αξιόλογο 

με προθυμία ξέχωρη θα το απευθύνω στην υψηλότητά σας. Για να μη σας κουράζω 

μακρηγορώντας, θα προχωρήσω στα εισαγωγικά κεφάλαια του βιβλίου».  

 

 

 

Εικόνα 2 Ο πρόλογος της αριθμητικής του Borghi (1484, φ. 1r) 
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Από την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι το βιβλίο του Hieronimo Cardano στη λατινική, 

θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στη μελέτη αυτή, αν και τα περιεχόμενά του 

ξεπερνούν κατά πολύ τις μαθηματικές γνώσεις που περιλαμβάνονται στην Πρακτική 

Αριθμητική του Γλυζούνη ή και σε κάποιους ιταλικούς άβακες. Το έργο του Hieronimo 

Cardano με τίτλο Practica arithmeticae & mensurandi singularis (1539) είναι ένα έργο με 

σημαντική συμβολή στην ιστορία της αριθμητικής. Μέρος του περιεχομένου του βιβλίου 

απαριθμούνται στον πρόλογό του (εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3 Μέρος του περιεχομένου της αριθμητικής του Cardano (Cardano, 1539, σ.1)  

«Πίνακας των πρόσφατων επινοήσεων που συμπεριλαμβάνονται στα περιεχόμενα 

αυτού του βιβλίου 

1. Εύρεση της διακριτής ρίζας, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να εφαρμοστούν οι 

αλγεβρικοί κανόνες, να λυθούν αναρίθμητα ζητήματα και να εκτελεστούν στην πράξη 
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10 ευκλείδειοι κανόνες. Λόγω της άγνοιάς της ο πατέρας Lucas διέπραξε σοβαρότατα 

λάθη και αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες. 

2. Εύρεση της διαίρεσης των αλγεβρικών όρων, χρήσιμη στην επίλυση αναρίθμητων 

προβλημάτων και εξαιρετικά ευφυής 

3. Εύρεση των τετραγωνικών και κυβικών ριζών κατά προσέγγιση, πράγμα 

αξιοθαύμαστο, καθώς επίσης νέος τρόπος εξαγωγής της κυβικής ρίζας εξαιρετικά 

εύκολος και νέος τρόπος εξαγωγής της τετραγωνικής και κυβικής ρίζας των 

κλασμάτων με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία 

4. Εύρεση της διαφοράς μεταξύ συνάθροισης και πολλαπλασιασμού ποσοστών, τρόποι 

εξαγωγής και συγκλίσεις μεταξύ διαφορετικών απόψεων για το θέμα 

5. Τρόπος χρήσης αστρονομικών πινάκων κάθε είδους και αλγοριθμικές πράξεις που 

βασίζονται σε αυτούς, δηλαδή πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις και άλλα απαραίτητα σε 

όλους τους αστρολόγους 

6. Εύρεση του Πάσχα και όλων των κινητών εορτών ολόκληρου του έτους, χρυσοί 

αριθμοί, επακτές, ηλιακοί κύκλοι, ινδικτιώνες, γράμματα της Κυριακής, όψεις ηλίου 

και σελήνης και οι τοποθεσίες τους· καλένδες, νόνες, ειδοί, δίσεκτα, χωρίς πίνακες, 

κάτι εξαιρετικά σοφό και χρήσιμο 

7. Εύρεση των σαράντα ιδιοτήτων των αριθμών, που αξίζει να ξέρει κανείς 

8. Αποσαφήνιση του νοήματος κάθε αριθμού σε ιερές σελίδες, αναγκαία για τους 

θεολόγους και ιδίως εκείνους που ερμηνεύουν τα θεία κατά τον Αρεοπαγίτη…» 

(μτφσ.). 

Μετά την παράθεση του μαθηματικού περιεχομένου ο συγγραφέας προλογίζει το 

έργο του (εικόνα 4) όπως άλλωστε συνήθιζαν να κάνουν οι παραγωγοί συγγραμμάτων. Σε 

αυτό εξηγεί την αξία της μαθηματικής επιστήμης με αναφορές στους αρχαίους Έλληνες αλλά 

και στο Χριστό, δείγμα έκφρασης της πίστης του συγγραφέα -αναφορά η οποία δεν λείπει 

από κανένα μαθηματικό έργο παραθέτοντας διάφορες μορφές έκφρασης του κοινωνικού βίου 

στις οποίες απαιτείται η καθημερινή χρήση των μαθηματικών. 
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Εικόνα 4 Μέρος από τον πρόλογο της αριθμητικής του Cardano (Cardano, 1539, σ. 7) 

«Του Ιερώνυμου Καστιλιόνειου Κάρδανου του ιατρού από το Μιλάνο η πρακτική 

Γενική Αριθμητική, η πιο πλούσια και χρήσιμη από όλες, άρχεται ευτυχώς.  

Το πόσο ωφελεί η γνώση των αριθμών και των μέτρων, μας το διδάσκει η ανθρώπινη 

χρήση (=η καθημερινή χρήση, η καθημερινή ζωή), διότι χωρίς αυτή (τη γνώση) οι 

διοικητικές υπηρεσίες της Πολιτείας, το εμπόριο, οι τέχνες, η οικιακή οικονομία (=οι 

δαπάνες του σπιτιού), οι κατασκευές των κτηρίων, οι διαιρέσεις των αγρών, ελάχιστα 

μπορούν να επιτευχθούν και ως εκ τούτου οι Πυθαγόρειοι άξια και δίκαια θεωρούσαν ότι 

κάτι θεϊκό υπήρχε στους αριθμούς· αυτό αρμόζει να θεωρούμε και εμείς, αφού βλέπουμε ότι 

με την προδιατύπωση των αριθμών ο Χριστός έχει γεμίσει/συμπληρώσει όλα τα ιερά 

Μυστήρια της Παλαιάς Διαθήκης. Και με τον ίδιο αριθμό, που είναι ο δέκατος τρίτος από τη 

Γέννησή Του, έλαβε δώρα από τους μάγους, βάπτισμα από τον Ιωάννη· μετέτρεψε το νερό σε 

κρασί· και αυτός ο ίδιος αριθμός αναφέρει ότι ο Χριστός δείπνησε με τους μαθητές του. Για 

τον λόγο αυτό αν κατανοούμε ότι τα θεϊκά και τα ανθρώπινα κυβερνώνται από τους 

αριθμούς, δεν θα ήταν εκτός θέματος (=άσκοπο) να συλλέξουμε ολόκληρη αυτή την 

επιστήμη και με καθαρότητα και με συντομία· ας κατευθύνουμε όμως αυτούς που άλλοτε και 

κάποτε πρόκειται να τυπώσουν το βιβλίο ή πρόκειται να το μεταφράσουν σε άλλη γλώσσα, 

να φροντίσουν με κάθε επιμέλεια ούτε να αφαιρέσουν, ούτε να προσθέσουν, ούτε να 
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αλλάξουν τίποτε, αφού προσθέσαμε τα πάντα με επιμέλεια· πάρα πολλά όμως και σχεδόν 

άπειρα θα έχουμε παρέλθει· διότι όλα όσα μπορούν να ολοκληρωθούν/επιτευχθούν ή με 

αριθμούς ή με μέτρα (=μονάδες μέτρησης, μέτρηση) σε αυτό το μικρό βιβλίο περιέχονται· 

όμως τα μέγιστα και τερπνότατα σχεδόν άπειρα αυτού του βιβλίου λανθάνουν με μια πιο 

κρυφή αίσθηση·με την ερμηνεία αυτών προκύπτει/ υπέρχεται η διαρκής αύξηση της 

επιστήμης» (μτφσ.). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του μαθηματικού περιεχομένου 

της Λογαριαστικής - ώστε να αποδοθεί σωστά το νόημα των μαθηματικών εννοιών - και της 

ενδεχόμενης σχέσης της με τη βυζαντινή και τη δυτική μαθηματική παράδοση όπως και η 

σκιαγράφηση της μετέπειτα πορείας των μαθηματικών εννοιών της αριθμητικής του 

Γλυζούνη όπως αυτές εμφανίζονται σε ακόλουθα εγχειρίδια αριθμητικής. 

Σε ένα πρώτο ερευνητικό επίπεδο, γίνεται διερεύνηση του δυτικού προτύπου και των 

πολιτισμικών του συμφραζομένων. Καταρχήν, μέσω μίας αναδρομής στην ιστορία της 

μαθηματικής παιδείας του δυτικού κόσμου στον όψιμο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Η 

μελέτη της ιστορίας των μαθηματικών εννοιών θα συμβάλει στη διερεύνηση των πηγών που 

επηρέασαν το περιεχόμενο και γενικότερα την φιλοσοφία της Λογαριαστικής. Κατά δεύτερον, 

στα πλαίσια της διερεύνησης της μαθηματικής σκέψης της Δύσης, σημαντικό σταθμό 

αποτελεί η συγγραφή και κυκλοφορία των αβάκων (ανάλυση του περιεχομένου τους, 

παράδοση και καινοτομία, συνθήκες κυκλοφορίας και μορφή των βιβλίων), καθώς 

υποθέτουμε ότι αποτελούν μία πιθανή πηγή της αριθμητικής του Γλυζούνη. 

Η πρόσληψη του δυτικού προτύπου, υπό τα πολιτισμικά συμφραζόμενα του 

ελληνικού χώρου αποτελεί έναν δεύτερο ερευνητικό στόχο της έρευνας. Είναι σημαντικό να 

δούμε πώς και σε ποιο βαθμό υιοθετείται η δυτική μαθηματική σκέψη στον ελληνικό χώρο. 

Για την υλοποίηση του δεύτερου ερευνητικού στόχου απαιτείται η διερεύνηση των πιο κάτω 

επιμέρους θεμάτων: 

 α. Η Βυζαντινή παράδοση των μαθηματικών 

 β. Ανάλυση και ερμηνεία του περιεχομένου της Λογαριαστικής 

 γ. Οι καινοτομίες ως προς την παράδοση, υπό την επίδραση του δυτικού προτύπου 

 δ. Σύγκριση του περιεχομένου της Λογαριαστικής με βυζαντινά εγχειρίδια 

 αριθμητικής και με τους δυτικούς άβακες  
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Εικόνα 5 Ο τίτλος της πρώτης έκδοσης της Λογαριαστικής (1569) 
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Εικόνα 6 Η τελευταία έκδοση της Λογαριαστικής (1818) 

Τρίτο ερευνητικό στόχο αποτελούν οι μαρτυρίες πρόσληψης της Λογαριαστικής που 

επιχειρούμε να ανακαλύψουμε διά της μελέτης των κτητορικών σημειωμάτων στα σωζόμενα 

αντίτυπα και της γονιμοποίησης του περιεχομένου άλλων μαθηματικών εγχειριδίων με τη 

φιλοσοφία της πρακτικής αριθμητικής του Γλυζούνη. Η σύγκριση του περιεχομένου της 

Λογαριαστικής με το περιεχόμενο μεταγενέστερων εγχειριδίων αριθμητικής, θα φανερώσει 

και την ιστορική αξία του βιβλίου. Η μακραίωνη εκδοτική ιστορία της Λογαριαστικής 

παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον όπως και οι λόγοι που επέτρεψαν τη μακρόχρονη 

κυριαρχία της στα εκπαιδευτικά δρώμενα του νεότερου ελληνισμού και ιδιαίτερα την 

επιρροή της στα μεταγενέστερα μαθηματικά εγχειρίδια. 

Μαρτυρίες για την ανάγνωση της Λογαριαστικής την περίοδο του Διαφωτισμού 

φανερώνουν μια απροθυμία των λογίων να την αξιοποιήσουν. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του Ευγένιου Βούλγαρη, που έδειξε να αγνοεί τη Λογαριαστική στις παραδόσεις 

των μαθηματικών που έκανε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1780 (Σωτηράκης, 1962). 

Δεν είναι σαφές εάν η αρνητική αυτή στάση χαρακτήριζε τους λογίους και παλαιότερων 
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περιόδων ή εάν σχετίζεται με τα νέα επιτεύγματα της μαθηματικής επιστήμης του 18ου 

αιώνα.  

Θα ήταν απαραίτητο, επίσης, να εξεταστούν οι λόγοι που η Λογαριαστική περιέπεσε 

σε λήθη. Αυτοί συνδέονται οπωσδήποτε με την αλλαγή θεώρησης του επιστημονικού αλλά 

και φιλοσοφικού τρόπου σκέψης, απόρροια του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Το επίπεδο των 

μαθηματικών αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται με θεωρητικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η 

πρακτική αριθμητική να υποβιβάζεται αισθητά. Μια συγκριτική εξέταση της Λογαριαστικής 

με τα βασικά αριθμητικά εγχειρίδια - από τον 18ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 19ου - μπορεί 

να αποβεί αποκαλυπτική για την τροπή που πήρε η στοιχειώδης μαθηματική εκπαίδευση 

στους χρόνους που ακολούθησαν, και για τις νέες ανάγκες που προέκυψαν τότε στην 

καθημερινή ζωή. 

Το επόμενο μεγάλο ζήτημα που θέτει η ιστορία της Λογαριαστικής είναι οι συνθήκες 

της κυκλοφορίας της και η σκιαγράφηση του κοινού των αναγνωστών της. Η μεγάλη 

απήχηση της πρώτης έκδοσης του έργου και η εξάντληση των αντιτύπων, είχε ως 

αποτέλεσμα να το ανατυπώσει ο Γλυζούνης το 1596, λίγο πριν πεθάνει. Κατά τη διάρκεια 

της μακράς ιστορίας της, η Λογαριαστική απαριθμεί είκοσι μία εκδόσεις. Η πραγματικότητα 

αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπαρξης βασικών βιβλίων αριθμητικής σε όλο το 

παραπάνω χρονικό διάστημα, καθιστά το βιβλίο του Μανόλη Γλυζούνη την κύρια πηγή 

πρόσληψης της αριθμητικής γνώσης για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού κατά τους 

μεταβυζαντινούς χρόνους (Παπαδάκη, 2005). Αντίτυπα όλων αυτών των επανεκδόσεων 

σώζονται σε ελληνικές κι άλλες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες.  

Μια πιθανή σταθερότητα του περιεχομένου της Λογαριαστικής θα σήμαινε πως οι 

δομές της οικονομίας που είχε αρχικά υπόψη του ο Γλυζούνης δεν παρουσίαζαν αλλαγές 

τέτοιες ώστε να ακυρώνουν τη χρησιμότητα του βιβλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 

ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις θα μας επιτρέψουν να σκιαγραφήσουμε τη μεταβολή των 

οικονομικών συνθηκών στους χώρους δράσης των νεοελλήνων και τις αλλαγές στα 

μαθησιακά πρότυπα των μαθηματικών, που αυτές συνεπάγονταν.  

Η διερεύνηση του περιεχομένου, των μαθηματικών εννοιών και μεθόδων και των 

αλλαγών τους υπό το πλαίσιο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της εποχής, αποτελεί 

έναν επιμέρους στόχο του τρίτου άξονα της έρευνας, της μελέτης των μαρτυριών πρόσληψης 

της Λογαριαστικής. Στο πλαίσιο αυτό, ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσε να λυθεί από τη 

μελέτη των σωζόμενων αντιτύπων των μεταγενέστερων εκδόσεων είναι αυτό του 
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αναγνωστικού κοινού του βιβλίου, η διερεύνηση του πνευματικού υπόβαθρου των 

αποδεκτών του βιβλίου και των αναγκών που ικανοποιούσε το βιβλίο. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με επτά ερευνητικά ερωτήματα τα οποία καθορίζουν 

τον σκοπό της έρευνας: 

1. Ποιες είναι οι πηγές της Λογαριαστικής του Γλυζούνη; 

2. «Αποτελεί η έκδοση του 1569 του Βιβλίου πρόχειρον τοις πάσι συνέχεια της 

βυζαντινής μαθηματικής παράδοσης ή σημείο καμπής στην εξέλιξη της ελληνο-

βυζαντινής μαθηματικής κουλτούρας;» όπως έχει τεθεί από τον ιστορικό των 

μαθηματικών Νίκο Καστάνη, (Καστάνης,1997, σ. 40) ή αλλιώς πώς επηρεάζεται η 

βυζαντινή παράδοση και ποιες καινοτομίες παρουσιάζονται; 

3. Πώς η ελληνική μαθηματική εκπαίδευση προσλαμβάνει το δυτικό μαθηματικό 

πρότυπο με επίκεντρο το βιβλίο του Μανόλη Γλυζούνη; 

4. Πώς και με ποιο τρόπο εμφανίζονται στην πορεία του χρόνου οι μαθηματικές έννοιες 

που πραγματεύεται ο Γλυζούνης στα βιβλία αριθμητικής στη συνέχεια; 

5. Ποιοι είναι οι λόγοι που η Λογαριαστική περιέπεσε σε λήθη; 

6. Ποιες άλλες επαγγελματικές κατηγορίες εκτός των εμπόρων αξιοποίησαν το βιβλίο; 

Οι άνθρωποι αυτοί προέρχονταν από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα ή και από τις 

ανώτερες κοινωνικές τάξεις; 

7. Ποιες ανάγκες των αποδεκτών εξυπηρετούσε το βιβλίο ώστε να έχει μια τόσο 

μακροχρόνια απήχηση στο ελληνόγλωσσο αναγνωστικό κοινό; 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 

Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας συνίσταται στη κάλυψη του κενού στην 

ιστορία της ελληνικής μαθηματικής παιδείας εφόσον το έργο του Γλυζούνη αποτελεί 

σημαντικό της κομμάτι. Παρόλο που το έργο αυτό δεν αποτελεί ένα σχολικό εγχειρίδιο, 

εντούτοις φανερώνει πολλά σε σχέση με τη μαθηματική εκπαίδευση κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Οι μέθοδοι επίλυσης των προβλημάτων αριθμητικής του Γλυζούνη, οι 

οποίες αφορούν προβλήματα με έναν ή δύο αγνώστους και λύνονται με πρακτική 

αριθμητική, σε αντίθεση με σήμερα που λύνονται με αλγεβρικές εξισώσεις ενός αγνώστου ή 

με σύστημα δύο αγνώστων, φανερώνουν την εξέλιξη της αλγεβρικής σκέψης, από την 

αριθμητική στην άλγεβρα. Επίσης, η αναζήτηση της σχέσης ανάμεσα στις έννοιες 

αριθμητικής που περιλαμβάνονται στην πρώτη έντυπη αριθμητική του Γλυζούνη και σε 

μεταγενέστερα εγχειρίδια εμπορικής αριθμητικής, αποκαλύπτει τις τύχες της Λογαριαστικής 

και τις τάσεις της μαθηματικής παιδείας στον ελληνικό και τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό χώρο, 

από τον 16ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Μέσα από την τελευταία σύγκριση, μελετάται 

για πρώτη φορά το περιεχόμενο της εμπορικής αριθμητικής του Κύπριου Πέτρου Αργυρού 

(1632), ένα έργο με μεγάλο μαθηματικό ενδιαφέρον για τον πρωτότυπο για την εποχή τρόπο 

εισαγωγής αριθμητικών μοτίβων κρυμμένων σε εμπορικούς πίνακες, τα οποία φανερώνουν 

την ιστορική εξέλιξη της άλγεβρας. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί κυρίως στην ανεύρεση των πηγών της Λογαριαστικής 

και τη σχέση του έργου με τη βυζαντινή και δυτική μαθηματική παράδοση. Πρώτος 

περιορισμός της έρευνας, παρόλο που το έργο δεν έχει υποστεί αλλαγές στο περιεχόμενο 

ανάμεσα στις εκδόσεις του, είναι η αδυναμία πρόσβασης σε όλες τις εκδόσεις. Ο δεύτερος 

περιορισμός σχετίζεται με το εύρος της βάσης των πηγών αναζήτησης, η οποία περιορίζεται 

σε σχέση με τη δυτική παράδοση, στα ιταλικά έργα με μεγάλη απήχηση. Η σχέση του 

συγγραφέα, επαγγελματική και κοινωνική, ιδιαίτερα με την πόλη της Βενετίας όπως και η 

ύπαρξη των δεκαδικών κλασμάτων στην αριθμητική του Borghi, προσανατολίζουν το βάρος 

της έρευνας στη διερεύνηση της σχέση της Λογαριαστικής ιδιαίτερα με το έργο αυτό. Οι 

άβακες της Ιταλικής Αναγέννησης είναι εκατοντάδες (Van Egmond, 1976). H έρευνα 

ασχολείται επίσης με την αριθμητική του Τρεβίζο και Cardano εξίσου δημοφιλή έργα τα 

οποία περιέχουν δεκαδικά κλάσματα, χωρίς να αποκλείεται ο συγγραφέας να είχε πρόσβαση 

και σε εγχειρίδια μικρότερης εμβέλειας με το ίδιο περιεχόμενο. Τρίτον, όσον αφορά τη 

σύγκριση με τα μεταγενέστερα ελληνικά αριθμητικά έργα, η επιλογή της βάσης έγινε με 
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κριτήριο καταρχάς το εμπορικό υπόβαθρο των έργων και δεύτερον να εμπίπτουν χρονικά 

στην περίοδο κυκλοφορίας της Λογαριαστικής (16ος – 19ος αιώνας). Εξαιρέθηκαν έργα τα 

οποία περιέχουν αποκλειστικά ανώτερου επιπέδου μαθηματικές έννοιες. Επίσης η πρόσβαση 

σε ένα από τα έργα εμπορικής αριθμητικής δεν ήταν δυνατή γι’ αυτό και η διερεύνηση των 

αριθμητικών εννοιών (το περιεχόμενο τους δεν βρέθηκε σε λεπτομέρεια παρά μόνο σε 

τίτλους) ήταν περιορισμένη. 

ΔΟΜΗ 

Η διατριβή δομείται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το 

πρόβλημα και τις πιθανές πηγές της Λογαριαστικής, τον σκοπό, τους στόχους και τα επίπεδα 

στα οποία κινείται η έρευνα. Περιλαμβάνονται επίσης τα ερευνητικά ερωτήματα της 

μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται μια περίληψη της σημαντικής βιβλιογραφίας 

σχετικά με τη χρήση της ιστορίας της μαθηματικών στη μάθηση και στη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στη δυτική μαθηματική σκέψη, από τον 

Όψιμο Μεσαίωνα μέχρι και την Ιταλική αναγέννηση με επίκεντρο τα κυριότερα έργα 

αριθμητικής τα οποία πιθανόν να σηματοδοτούν την παραγωγή της Λογαριαστικής. Η ιστορία 

της μαθηματικής παιδείας ανατρέχει επίσης στη μαθηματική σκέψη του Βυζαντίου και τα 

αντίστοιχα έργα αριθμητικής. Η γένεση της Λογαριαστικής στα μέσα του 16ου αιώνα δίνει το 

έναυσμα σε μια πιο σύγχρονη ιστορική διερεύνηση η οποία σχετίζεται με τη μεταφορά των 

εννοιών σε μεταγενέστερα εγχειρίδια εμπορικής αριθμητικής μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, 

όταν η χρήση της Λογαριαστικής σταματά. 

Το τρίτο κεφάλαιο σχετίζεται με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της έρευνας η οποία 

λόγω του ιστορικού και μαθηματικού της χαρακτήρα, ακολουθεί ένα πολυδιάστατο 

μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο υιοθετεί δύο κατηγορίες μεθοδολογικών προσεγγίσεων: 

άμεσης και έμμεσης προσέγγισης. Η άμεση αφορά την ιστορία της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, το ιστορικό μοντέλο ανάλυσης παλιών εγχειριδίων του Schubring και τη 

σύγκριση του περιεχομένου της αριθμητικής του Γλυζούνη σε τρεις άξονες (με το βυζαντινό 

πρότυπο, το δυτικό και με ακόλουθα εγχειρίδια αριθμητικής). Η έμμεση σχετίζεται με τη 

χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στις έρευνες της Διδακτικής των μαθηματικών.. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας τα οποία και 

οργανώνονται σύμφωνα με τους τρεις ερευνητικούς άξονες και τα ερωτήματα της έρευνας. 

Καταρχήν παρουσιάζεται η φιλοσοφία, η δομή, η χρήση και η ανάλυση του μαθηματικού 
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περιεχομένου, της Λογαριαστικής. Στη συνέχεια ακολουθεί η συγκριτική ανάλυση, μέσα από 

τη σύγκριση του περιεχομένου της Λογαριαστικής σε τρία διαφορετικά επίπεδα . Πρώτον με 

το βυζαντινό πρότυπο, δεύτερον με τους ιταλικούς άβακες και τρίτον με τα εμπορικά 

εγχειρίδια αριθμητικής της Τουρκοκρατίας. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν την υψηλή 

ομοιότητα του έργου του Γλυζούνη με τους ιταλικούς άβακες (φιλοσοφία, δομή, γλώσσα, 

ύφος, περιεχόμενο) όπως και την άντληση μέρους του περιεχόμενου της Λογαριαστικής από 

τη βυζαντινή παράδοση, συγκεκριμένα από την αριθμητική του 15ου αιώνα. Για την ανάλυση 

(προκαταρκτικό υλικό, προβλήματα και ειδικό μέρος) καθώς και για τη σύγκριση 

περιεχομένου, χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση Van Egmond (1976).  

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνας. Αποκαλύπτει την 

συμβολή του έργου στη μαθηματική εκπαίδευση των νεοελλήνων όπως και τις καταβολές 

του. Τις σχέσεις της Λογαριαστικής ιδιαίτερα με τους δυτικούς άβακες και μικρότερο βαθμό 

με τη βυζαντινή παράδοση. Επίσης ο διδακτικός μετασχηματισμός των εννοιών αριθμητικής, 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εμπορικό πρακτικό πλαίσιο, σε συνάφεια με τις κοινωνικές 

και ιστορικές συνθήκες του τόπου, υποδεικνύει την ανεπάρκεια και τη στασιμότητα της 

μαθηματικής εκπαίδευσης στις ελληνικές περιοχές και την ανάγκη των κατοίκων για 

στοιχειώδη μαθηματική μόρφωση. Τα εμπορικά εγχειρίδια είχαν μεγάλη απήχηση γιατί εκτός 

της διδασκαλικής τους χρήσης υπήρξαν και αντικείμενα αυτοδιδασκαλίας, από εμπόρους και 

καθημερινούς ανθρώπους, στην απουσία οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ιδέες 

του διαφωτισμού αλλά και η ανεξαρτησία θέτουν τη Λογαριαστική στο περιθώριο, εφόσον 

από τη μια οι μαθηματικές τάσεις προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα 

και από την άλλη η έκδοση πιο σύγχρονων αριθμητικών εμποδίζουν τη επανέκδοσή της, η 

οποία φτάνει στο τέλος στις αρχές του 19ου αιώνα. στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται κάποιες 

εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

Η ιστορία των μαθηματικών στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών είναι 

μια περιοχή η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον στον τομέα της διδακτικής των 

μαθηματικών τις τελευταίες δεκαετίες, αν και ιστορικά στοιχεία από έρευνες του 19ου και του 

20ου αιώνα, αποδεικνύουν πως η χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία έχει 

μακρά παράδοση (Fenaroli, Furinghetti & Somaglia, 2013). Παρά τη σημασία του 

επιστημονικού κλάδου της ιστορίας των μαθηματικών, το πεδίο της έρευνας δεν έχει ακόμη 

αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό ως επιστημονική προσπάθεια. Οι μελέτες που αφορούν τον 

κλάδο και έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες είναι μάλλον διάσπαρτες και δεν επιδιώκουν 

τη συστηματοποίηση. Ακόμη και σε διεθνή εγχειρίδια σχετικά με τη μαθηματική εκπαίδευση 

δεν υπάρχουν τομές στην ιστορία. Λόγω της έλλειψης επικοινωνίας δεν υπάρχουν κοινά 

πρότυπα στο χώρο της έρευνας της ιστορίας των μαθηματικών και η μεθοδολογία είναι 

μάλλον αδύναμη (Schubring, 2006).  

Ο τομέας της ιστορίας των μαθηματικών δραστηριοποιείται επιγραμματικά σε δύο 

χώρους: στις πηγές (αυθεντικά κείμενα) και στη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και στο 

μέλλον. Πιο αναλυτικά ο κλάδος δραστηριοποιείται ερευνητικά με θέματα όπως η 

διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου για την εννοιολογική κατανόηση σε σχέση με την 

ιστορική ανάπτυξη μιας μαθηματικής έννοιας, η χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στη 

διδασκαλία και μάθηση καθώς και η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος για τη μάθηση των μαθηματικών. 

Οι πρώτες σπουδές σχετικά με την ιστορία της μαθηματικής διδασκαλίας, έγιναν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 60’ και μετά (Jones, 1970). Αυτή η καινούρια 

προσέγγιση αναπτύχθηκε μέσα στο πλαίσιο των ιστορικών ερευνών πάνω στην εκπαίδευση, 

κατ’ αρχάς σαν εξερεύνηση των διαδικασιών της κοινωνικοποίησης, κυρίως από τους 

Bourdieu και Passeron (Γαγάτσης, 2011). Συνεπώς οι έρευνες αυτές συλλαμβάνουν 

καλύτερα τη σχολική πραγματικότητα και το σύστημα. Όπως αναφέρει ο Schubring (1978, 

στο Γαγάτσης, 2011), στην ιδιαίτερη περίπτωση των σπουδών πάνω στην ιστορία των 
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περιεχομένων της εκπαίδευσης υπάρχει η δυσκολία διασύνδεσης των κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών με τις ιδιομορφίες αυτών των ίδιων περιεχομένων. 

Το ενδιαφέρον για την ιστορία των μαθηματικών σύμφωνα με τον Fried (2001) πηγάζει 

από τρεις λόγους:  

 η ιστορία των μαθηματικών εξανθρωπίζει τα μαθηματικά 

 η ιστορία κάνει τα μαθηματικά πιο ενδιαφέροντα, κατανοητά και πιο προσιτά  

 δίνει διορατικότητα σε έννοιες, προβλήματα και στην επίλυση προβλήματος 

Η σημασία της κριτικής μελέτης των πρώτων πηγών και της ενσωμάτωσης τους στη 

μαθηματική εκπαίδευση τονίζεται από τους Laubenbacher, Pengelley και Siddoway (1994) 

και στηρίζεται σε δύο επιχειρήματα: πρώτον, η μελέτη των αρχικών πηγών φέρνει τους 

μαθητές σε επαφή με την εμπειρία της μαθηματικής δημιουργίας χωρίς την παρεμβολή 

τρίτων. Το δεύτερο επιχείρημα, το οποίο πηγάζει από το πρώτο, είναι ότι όταν οι μαθητές 

διαβάζουν τις πρωτότυπες πηγές, μυούνται στον τρόπο της μαθηματικής πρακτικής: μέσω 

της έρευνας, δημοσίευσης και συζήτησης. Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν τις πηγές σε 

συνδυασμό με εργασία σε μικρές ομάδες, με εξερεύνηση στην τάξη, οπότε η παραγωγή 

συζήτησης και η ανάπτυξη επιχειρημάτων μιμείται σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της 

έρευνας μαθηματικών. 

Η μελέτη της ιστορίας των μαθηματικών είναι σημαντικό να πραγματοποιείται χωρίς 

τον παραγκωνισμό του ιστορικού πλαισίου και την παραμόρφωση της γνώσης. Η έρευνα στο 

χώρο της μαθηματικής παιδείας δεν αποσκοπεί στην επεξήγηση της μαθηματικής γνώσης του 

παρελθόντος υπό ένα σύγχρονο πλαίσιο ούτε και να υποδείξει τη θέση της στο παρόν, αλλά 

να αναδείξει τη συμβολή της γνώσης αυτής στη μετεξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης αλλά 

και της μαθηματικής παιδείας. Η ιστορική μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση της 

μαθηματικής επιστήμης αλλά και στην ανέλιξή της, εφόσον η μελέτη της εξέλιξης των 

μαθηματικών ιδεών από τη γένεση μέχρι και τη διαμόρφωση είναι απαραίτητο εργαλείο τόσο 

για τον ερευνητή όσο και για τον εκπαιδευτικό των μαθηματικών (Εξαρχάκος, 1997). Οι 

σκοποί και οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης σήμερα δεν μπορούν να νοηθούν χωρίς 

τη γνώση της ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης. Επίσης οι σκοποί και οι στόχοι της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικά δείκτες πιθανών αλλαγών 

σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τάσεις στο χώρο της μαθηματικής επιστήμης . 
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Η κεντρική άποψη του Schubring (1982, στο Γαγάτσης, 1993), είναι ότι η ιστορία της 

διδασκαλίας των μαθηματικών και οι δυσκολίες που προκύπτουν σχετικά με τον ρόλο των 

μαθηματικών, εξηγείται από τον διπλό ρόλο των ίδιων των μαθηματικών: τα μαθηματικά 

αποτελούν μέρος των ανθρώπινων επιστημών και των θετικών επιστημών ταυτόχρονα. Έτσι, 

τα μαθηματικά διεκδικήθηκαν τόσο από οπαδούς μιας καθαρά τυπικής μόρφωσης, όσο και 

από τους οπαδούς μιας καθαρά κερδοσκοπικής μόρφωσης. Στην αρχαία Ελλάδα τα 

μαθηματικά ήταν ενσωματωμένα στις επτά ανθρώπινες επιστήμες: οι τρεις επιστήμες 

γραμματική, ρητορική και λογική ήταν συνδεδεμένες με τον λόγο και οι υπόλοιπες τέσσερις 

–αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική- είχαν καθαρά μαθηματική βάση και 

δομούσαν την Τετράκτυν. Η ανάπτυξη τόσο του μαθηματικού λόγου όσο και του 

φιλοσοφικού λόγου αποτελούσαν ουσιώδη στοιχεία διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης 

παιδείας. 

Ο συνδυασμός της ιστορίας των μαθηματικών ιδεών και της μαθηματικής 

εκπαίδευσης έρχεται σε αντιπαράθεση με τη διδασκαλία των σύγχρονων μαθηματικών, 

καθώς η κατανόηση των μαθηματικών ιδεών του παρελθόντος δεν αντιστοιχεί σε μια 

παλαιότερη έκδοση των μοντέρνων μαθηματικών αλλά στη μελέτη των εννοιών υπό το 

ιστορικό τους πλαίσιο. Τόσο η ιστορία των μαθηματικών όσο και η μαθηματική επιστήμη 

αποτελούν αμφότερες μορφές γνώσης, εντούτοις αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με τον Fried 

(2001, 2007) διαφορετικούς τρόπους μάθησης οι οποίοι ακολουθούν διαφορετικές 

εννοιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε μια 

σύγκρουση μεταξύ των δεσμεύσεων της μαθηματικής εκπαίδευσης και της ιστορίας των 

μαθηματικών. Η σύγκρουση οφείλεται στο γεγονός ότι από ιστορικής πλευράς μία γνώση 

του παρελθόντος η οποία μεταφέρεται στο παρόν μπορεί να θεωρηθεί αναχρονιστική ενώ 

μαθηματικά θεωρείται χρήσιμη για σκοπούς διερεύνησης και καλλιέργειας μαθηματικών 

ικανοτήτων. Ο Fried (2008) προτείνει τον συνδυασμό και την αλληλοσυμπλήρωση των δύο 

μορφών γνώσης μέσω του φιλτραρίσματος των κατάλληλων ιστορικών πηγών. Κάνοντας 

χρήση των εννοιών της Διδακτικής των Μαθηματικών, επίλυση της σύγκρουσης αποτελεί ο 

Διδακτικός Μετασχηματισμός (Γαγάτσης, 2011), η αναπροσαρμογή μιας μαθηματικής 

έννοιας και η ενσωμάτωσή της σε ένα περιεχόμενο με απώτερο σκοπό την επιτυχή μάθηση. 

Οι Jankvist και Kjeldsen (2011) εντοπίζουν - παρά το αυξημένο ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας - σοβαρή έλλειψη χρήσης της ιστορίας των μαθηματικών στην 

έρευνα της μαθηματικής εκπαίδευσης, Η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών γίνεται 

με δύο τρόπους: στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την εκμάθηση και 
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τη διδασκαλία των μαθηματικών και στη δεύτερη η ιστορία των μαθηματικών αποτελεί 

στόχο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Σχετικά με την πρώτη χρήση της ιστορικής πλευράς 

των μαθηματικών ως εργαλείο μάθησης, η ιστορία χρησιμοποιείται ως ένα βοηθητικό μέσο 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών. Βέβαια, η επιλογή του ιστορικού 

θέματος θα πρέπει να συνάδει με τη διδασκαλία και να είναι βοηθητική στην εκμάθηση των 

κύριων μαθηματικών εννοιών. Η ιστορία ως εργαλείο μπορεί να αποτελέσει επίσης κίνητρο 

για περαιτέρω έρευνα αλλά και ως γνωστικό εργαλείο να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 

λαθών. Όσον αφορά τη δεύτερη εφαρμογή, αυτή σχετίζεται με την ιστορική εξέλιξη των 

μαθηματικών στο χώρο και το χρόνο λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία έλαβε 

χώρα σε πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς οι οποίοι είχαν επιρροή στη διαμόρφωση 

των μαθηματικών, καθώς και το αντίστροφο. 

Η ιστορία των μαθηματικών σύμφωνα με τον Radford (2000) μπορεί να αποτελέσει 

ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της διεργασίας δόμησης της μαθηματικής σκέψης. 

Έτσι, η κατανόηση αυτή θα μπορεί να τεθεί σε πρακτική εφαρμογή στη μάθηση των 

μαθηματικών εννοιών στο σχολικό περιβάλλον. Η γόνιμη αξιοποίηση της ιστορίας των 

μαθηματικών στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών απαιτεί τον εξοπλισμό των 

εκπαιδευτικών με γνώσεις, εκτός από τις μαθηματικές, από τους τομείς της ιστορίας και της 

ψυχολογίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των τομέων, δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 

να σχεδιάσει καλύτερα τη μεθοδολογική του προσέγγιση αξιοποιώντας την ιστορική 

ανάπτυξη και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Η χρήση της ιστορίας των μαθηματικών και της εξέλιξης της επιστήμης στο χρόνο 

είναι δυνατή με την πραγματοποίηση ερευνών στο χώρο της ιστορίας των μαθηματικών. Οι 

έρευνες που σχετίζονται με το ρόλο της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των 

μαθηματικών, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά 

και να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της μαθηματικής εκπαίδευσης. Ο 

Schubring (2006) υποστηρίζει πως εφόσον η παρούσα κατάσταση είναι το προϊόν μιας 

ιστορικής διαδικασίας, η εξέλιξη ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους 

πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

των μαθηματικών. Σχεδόν όλα τα ερωτήματα της έρευνας στη μαθηματική εκπαίδευση έχουν 

ιστορική διάσταση που πολύ συχνά, ωστόσο, παραμένει σιωπηρή, ή αντιμετωπίζονται πολύ 

επιφανειακά. Η έρευνα μπορεί να βελτιωθεί μέσω της συνείδησης για την ιστορία της 

διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών. Και, αυτό που είναι ίσως ακόμη 

περισσότερο σημαντικό, η ιστορία της διδασκαλίας των μαθηματικών πρέπει να αποτελέσει 
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μία από τις διαστάσεις της επαγγελματικής κατάρτισης των καθηγητών μαθηματικών. 

Προκειμένου να είναι σε θέση να χειριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 

επαγγελματική τους ζωή, οι εκπαιδευτικοί των μαθηματικών θα πρέπει να γνωρίζουν πώς το 

επάγγελμά τους προέκυψε ιστορικά, πώς αναπτύχθηκε και ποιοι τύποι προβλημάτων είχαν 

εμφανιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης, και ποια εμπόδια έπρεπε να ξεπεραστούν 

για τη συγκρότηση της διδασκαλίας των μαθηματικών. Η έρευνα στο χώρο της ιστορίας της 

μαθηματικής παιδείας, μπορεί να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη μορφή ή και την εξέλιξη της 

μαθηματικής γνώσης, η οποία αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, υπό 

συγκεκριμένες πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Η μαθηματική 

επιστήμη πηγάζει μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας και αναμφίβολα οι κοινωνικές 

απαιτήσεις ανέκαθεν διαμόρφωναν τις απαιτήσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης. 

Υπάρχουν πολλές και ποικίλες απόψεις σχετικά με τον ρόλο της ιστορίας των 

μαθηματικών, κατά πόσον η ιστορία μπορεί να φανεί εποικοδομητική στη μαθηματική 

γνώση ή όχι, με αποτέλεσμα να αποτελεί υλικό το οποίο δεν μπορεί να συνδράμει 

ουσιαστικά στην κατανόηση εννοιών αλλά να περιορίζεται στο ρόλο του πεπερασμένου 

πληροφοριακού υλικού. Η ουσιώδης συμβολή μπορεί να επιτευχθεί με την ύπαρξη εκείνων 

των προϋποθέσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην κατανόηση και την ορθή απόδοση του 

περιεχομένου και του επιπέδου των ιστορικών μαθηματικών εννοιών. Οι Εξαρχάκος (1997) 

και Schubring (2011) προτείνουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη μελέτη και κατανόηση του 

ιστορικού πλαισίου ανάπτυξης των συγκεκριμένων μαθηματικών ιδεών και ως επέκταση της 

πρώτης προϋπόθεσης τη σωστή μετάφραση, ερμηνεία -υπό τις συνθήκες πάντοτε της γένεσης 

των γνώσεων αυτών- και ανάλυση του μαθηματικού περιεχομένου ώστε το νόημα να 

αποδίδεται σωστά και αντικειμενικά. Η κατανόηση και η μάθηση των μαθηματικών ιδεών 

είναι αλληλένδετες και η κατανόηση συνδέεται με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο το 

οποίο αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές ανάγκες οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή των 

εκάστοτε εννοιών. Επομένως, η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη φυλογένεση των ιδεών - η 

οποία αφορά την ιστορική τους ανάπτυξη - και την οντογένεση - η οποία συνιστάται στην 

ανάπτυξή τους κατά η διάρκεια της ζωής του ατόμου – καθιστά την ιστορία των 

μαθηματικών ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην κατανόηση της διαμόρφωσης των 

μαθηματικών εννοιών (Moretti & Radford, 2016). Εν συνεχεία, κατά τους Dorier &Rogers 

(2000), βάσει αυτής της σχέσης οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να οργανώσουν 

αποτελεσματικές διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της σκέψης 

των μαθητών και στην υπέρβαση παρανοήσεων και δυσκολιών. Αρχικά ο Bachelard (1938, 
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στο Γαγάτσης, 2011 ) είχε υποδείξει την ανάγκη για ιστορική έρευνα των μαθηματικών 

εννοιών σε σχέση με το επιστημολογικό εμπόδιο, για τον εντοπισμό των πηγών των 

παρανοήσεων και λαθών τα οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση. 

Εάν αντιλαμβανόμαστε τη γνώση ως ένα κράμα πολιτιστικό και συνάμα υλικό το 

οποίο έχει θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των μαθηματικών, η προσέγγιση της 

γνώσης  πραγματώνεται μέσα από μια ιστορική και πολιτιστική μορφή η οποία 

ανταποκρίνεται δημιουργικά στη μάθηση, δίνει ενέργεια και αίσθηση του κόσμου στο άτομο 

που προσλαμβάνει τη γνώση αυτή (Radford, 2014). Οι ιστορικοί των μαθηματικών 

επιδιώκουν να «ταρακουνήσουν» τα μοντέρνα μαθηματικά και να παρακινήσουν τους 

μαθητές να γνωρίσουν τους τρόπους προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών του 

παρελθόντος σε αντιπαραβολή με τις σύγχρονες προσεγγίσεις (Fried, 2008).Ο μαθητής 

εμπλέκεται ενεργά στην ανακάλυψη της γνώσης ακολουθώντας την πρότυπη πορεία 

εξερεύνησης φτάνοντας σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικού συλλογισμού.  

Ο ερευνητής David Pengelley (2001) προτείνει να επιστρέψουν οι μαθητές στις ρίζες 

των ιδεών και να μαθαίνουν το βασικό περιεχόμενο των μαθηματικών εννοιών απευθείας 

από τη μελέτη πρωτογενών πηγών, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ανθρωπιστικών επιστήμων, 

όπου οι μαθητές μελετούν την αρχική πηγή-λογοτεχνικό ή φιλοσοφικό ή κοινωνικό κείμενο. 

Ο Ivor Grattan-Guinness (2004) υποστήριξε ότι η μορφή της μαθηματικής γνώσης που 

προσφέρεται στους μαθητές σε όλα τα επίπεδα δεν τους προβληματίζει και δε γίνεται εύκολα 

κατανοητή, γι’ αυτό και σημαντικό μέρος της αύξησης του ενδιαφέροντος για την χρήση της 

ιστορίας των μαθηματικών οφείλεται στη θέληση για την καταπολέμηση της αρνητικής 

επίδρασης αυτών των προβληματικών καταστάσεων για τη μαθηματική εκπαίδευση. Η 

ιστορία έχει θέση στη μαθηματική εκπαίδευση όταν αυτή χρησιμοποιηθεί με τον σωστό 

τρόπο. Η άγνοια της ιστορίας και των καταβολών των μαθηματικών ιδεών φαίνεται να 

επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση. Η μελέτη των πρωτότυπων κειμένων μπορεί επίσης να 

εμπλουτίσει την κατανόηση των ρόλων που διαδραματίζει το ιστορικό πλαίσιο -πολιτιστικές, 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και μαθηματικές επινοήσεις - στην επινόηση νέων 

μαθηματικών ιδεών. Μέσα από μια κατάλληλη επιλογή πηγών, οι μαθητές μπορούν να 

παρατηρήσουν την πρόοδο αλλά και τα εμπόδια στην ανάπτυξη της μαθητικής επιστήμης και 

την ανακάλυψη των μοντέρνων μαθηματικών. Καμία άλλη μέθοδος δε δείχνει τόσο καθαρά 

την εξέλιξη της μαθηματικής αυστηρότητας και της αφαίρεσης (Laubenbacher &Pengelley, 

1996). 
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Η πρόταση του Pengelley (2001) στηρίζεται από την επιτυχία εφαρμοσμένων 

μαθημάτων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία είχαν σχεδιαστεί πάνω σε μία ευέλικτη και 

ελεύθερη βάση γύρω από την ιστορική εξέλιξη των μεγάλων μαθηματικών ιδεών. Οπότε 

προτείνεται η ανασύσταση του αναλυτικού προγράμματος των σύγχρονων μαθηματικών 

όπου τα μαθηματικά θα εξετάζονται ως αντικείμενο έρευνας υπό μία μαθητοκεντρική 

διάσταση όπου ο μαθητής μέσα από την εξερεύνηση αποκομίζει μία σειρά από θετικές 

επιδράσεις/ικανότητες στη μάθηση των μαθηματικών όπως: η κατανόηση της έννοιας, η 

χρησιμότητα των μαθηματικών στην ανθρωπότητα, ο προβληματισμός σχετικά με την 

εξέλιξη των σύγχρονων παραδειγμάτων, η διατύπωση υποθέσεων, η απόδειξη, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και η γενίκευση, η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Στο ίδιο κλίμα της 

θετικής ενίσχυσης της γνώσης των μαθητών, ο Radford (1997) προτείνει ότι η χρησιμότητα 

της ιστορίας των μαθηματικών μπορεί να έχει εφαρμογή ως ένα «τεράστιο οπλοστάσιο» 

μαθηματικών προβλημάτων τοποθετημένων σε χρονολογική σειρά, τα οποία θα εντάσσονται 

στο πλαίσιο της τάξης. 

Ο Brousseau επίσης (1997, στο Schubring, 2011) υποστηρίζει τη χρηστική λειτουργία 

της ιστορίας των μαθηματικών στην αποδοτικότητα της διδασκαλίας των μαθηματικών, 

εφόσον τα λάθη των μαθητών ως αποτέλεσμα του επιστημολογικού εμποδίου εντοπίζονται 

στην ιστορία των μαθηματικών και έτσι μπορούν να γίνουν εισηγήσεις για βελτίωση της 

διδασκαλίας και ενίσχυση της κατανόησης μέσα σε αποτελεσματικότερα μοντέλα μάθησης. 

Ο ρόλος της ιστορίας των μαθηματικών στη μάθηση κρίνεται παθητικός από τον Schubring 

(2011) καθώς όπως υποστηρίζει η προσέγγιση του επιστημολογικού εμποδίου δεν παρέχει τα 

αναμενόμενα παραγωγικά αποτελέσματα για τη διδασκαλία και τη μάθηση, εφόσον δεν 

προσφέρονται για εμπειρικές επαληθεύσεις. Οι νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση των 

μαθηματικών εξελίξεων είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής έρευνας, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τους τομείς της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας αλλά και 

ειδικότερα την έρευνα στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης σχετικά με τις διαδικασίες 

μάθησης. Η πολυδιάστατη αυτή εργασία θα προσφέρει εκείνες τις έννοιες  που συμβάλλουν 

στην βαθύτερη ανάλυση της γνωστικής αλλαγής στην μαθηματική επιστήμη. 
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ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 

ΣΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Ο μεσαιωνικός ευρωπαϊκός κόσμος χαρακτηρίζεται έντονα από το θρησκευτικό 

στοιχείο και την προσκόλληση στην εκκλησία η οποία δεν ήταν ανεκτική στην ελεύθερη 

μάθηση και σκέψη. Η γνώση περιορίζεται εντός των ορίων που επιβάλλει το χριστιανικό 

δόγμα και ο,τιδήποτε επικίνδυνο το οποίο απειλεί τη διδασκαλία του Θεού αντιμετωπίζεται 

με ιδιαίτερη σκληρότητα. Τα σχολεία όπως και τα πανεπιστήμια βρίσκονται υπό τον έλεγχο 

της παπικής εκκλησίας. Το πολίτευμα της μοναρχίας ευνοεί αποκλειστικά τους ευγενείς και 

εξουδετερώνει κοινωνικά και οικονομικά τις λαϊκές μάζες. 

Η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται στα τέλη του δωδέκατου αιώνα. Αυτό οφείλεται 

στη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και την άνιση κατανομή του η οποία έφερε την 

ανταλλαγή προϊόντων ανάμεσα σε αυτούς που είχαν πλεόνασμα και αυτούς που είχαν 

έλλειψη, οπότε η ανταλλαγή καθιερώθηκε ως εμπορική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο 

άρχισαν να δημιουργούνται οι πόλεις – εμπορικά κέντρα και να αναπτύσσονται οι εισαγωγές 

και εξαγωγές αγαθών. Η αύξηση του πληθυσμού συνέβαλε παράλληλα στη δημιουργία νέων 

οικιστικών περιοχών, χωριών και πόλεων. Οι ευγενείς παραχωρούσαν γη στους χωρικούς για 

καλλιέργεια με τα ανάλογα ανταλλάγματα, γεγονός που έφερε την ανάπτυξη του γεωργικού 

τομέα και αύξηση της παραγωγής τροφίμων, κάτι που με τη σειρά του έδινε ώθηση στον 

εμπορικό τομέα (Nicholas, 2006). 

Σχετικά με την εκπαίδευση της περιόδου του μεσαίωνα, η επέκταση και η 

θεσμοθέτησή της τον 12ο και 13ο αιώνα με την εισαγωγή του ινδοαραβικού συστήματος 

αρίθμησης στην Ευρώπη, αποτέλεσαν τα πιο σημαντικά κίνητρα για την παραγωγή μάθησης 

(Abulafia, 2006). Πριν από τον 13ο αιώνα οι μόνοι Ευρωπαίοι οι οποίοι ήταν γνώστες του 

συστήματος ήσαν κατά πλειοψηφία λόγιοι οι οποίοι είχαν πολύ καλή γνώση της μαθηματικής 

επιστήμης. Κυβέρνηση, γαιοκτήμονες και έμποροι στις συναλλαγές τους χρησιμοποιούσαν 

τους λατινικούς αριθμούς μόνο στις καταχωρήσεις και εκτελούσαν υπολογισμούς με τα 

δάκτυλα ή με τη χρήση συσκευών αρίθμησης, τους άβακες (Derlin, 2012).  

Οι άβακες-συσκευές αρίθμησης χρησιμοποιήθηκαν στην Κίνα, στην αρχαία Ελλάδα, 

Ρώμη, Αίγυπτο και στους Άραβες, χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν 

ότι οι άβακες στις διαφορετικές περιοχές αυτές ήταν ανεξάρτητες επινοήσεις ή μη (Boyer, 

1991). Ιστορικά στοιχεία φανερώνουν τη χρήση τους στην αγγλοσαξονική Αγγλία καθώς και 

σε πόλεις της Γερμανίας, Ισπανίας και Γαλλίας (Biggs, 2008). Στην Κίνα από τον 14ο αιώνα 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



28 
 

κυκλοφορούσε μια κατηγορία μαθηματικών εγχειριδίων τα οποία περιείχαν λεπτομερείς 

αναφορές σχετικά με την εκτέλεση των μαθηματικών πράξεων με τους άβακες (συσκευή με 

στήλες και χάντρες). Το ινδοαραβικό δεκαδικό σύστημα συνέβαλε τον 10ο αιώνα στην 

τελειοποίηση του εργαλείου αρίθμησης το οποίο αντικαταστάθηκε σταδιακά από τους 

γραπτούς υπολογισμούς όταν η ινδοαραβική αρίθμηση μεταφέρθηκε στο χαρτί (Biggs, 

2008). 

Σχετικά με την ιστορική διαδρομή του ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης, αυτό 

συνδέεται με το εξηνταδικό σύστημα αρίθμησης των αρχαίων Βαβυλώνιων το οποίο οι Ινδοί 

τροποποίησαν με την εισαγωγή του μηδενός. Με τη σειρά τους οι Άραβες τον 8ο αιώνα 

υιοθέτησαν το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης από τους Ινδούς το οποίο με τους αλγόριθμους 

του σπουδαίου Άραβα μαθηματικού Al-Khwarismi μεταπήδησε στην Ευρώπη αρχικά στην 

Ισπανία (αραβική κτήση από το 713) και μετέπειτα σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία. 

Επίσης οι Κινέζοι υιοθέτησαν το δεκαδικό σύστημα τον 8ο αιώνα και άλλαξαν τον τρόπο 

γραφής των αριθμών από πάνω προς τα κάτω σε αριστερά προς τα δεξιά (Gupta, 1983). Τα 

χαρακτηριστικά του ινδοαραβικού συστήματος το τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση έναντι 

των άλλων συστημάτων αρίθμησης: 

 Βάση το 10 

 Χρήση του μηδενός 

 Αξία θέσης ψηφίου 

 Απεριόριστη δυνατότητα αναπαράστασης μεγάλων αριθμών  

 Μία κατεύθυνση γραφής (από αριστερά προς δεξιά) 

 Δυνατότητα αναπαράστασης ρητών και άρρητων αριθμών 

Το ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες κάνει την εμφάνισή του στις αρχές του 12ου 

αιώνα και έτσι παράγονται κείμενα σχετικά με τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη μουσική 

και τη γεωμετρία. Ωστόσο, η έλευση του «Μαύρου θανάτου» στα μέσα του 14ου αιώνα 

διατάραξε την οικονομική ανάπτυξη της ηπείρου, επηρεάζοντας παράλληλα την κοινωνία και 

τον πολιτισμό. Παρόλα αυτά, η οικονομία συνέχισε το δρόμο της και η ανάπτυξη του 

τραπεζικού και του εμπορικού τομέα δεν ανατράπηκε. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αύξηση 

των γραπτών κειμένων και επομένως και εξέλιξη στα πολιτιστικά δρώμενα σε σύγκριση με 

τους προηγούμενους τρεις αιώνες (Power, 2006). 

Η περίοδος της Αναγέννησης είχε δημιουργήσει μια στροφή προς την αναζωογόνηση 

της γνώσης και της δεοντολογίας του κλασικού κόσμου, προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες 
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και τις τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας και του πολιτισμού. Οι επιρροές της βυζαντινής και 

της αραβικής παράδοσης είχαν φτάσει στη Δύση γονιμοποιώντας τη φιλοσοφία και την 

επιστήμη, πιο εντατικά από τα τέλη του 11ου αιώνα και μετά. 

Κατά τη διάρκεια των ύστερων μεσαιωνικών χρόνων (1300-1500), το εμπόριο 

γνώρισε μεγάλη άνθηση και συνέβαλε τα μέγιστα στην αναγέννηση της οικονομίας και του 

πολιτισμού της Ευρώπης. Η επικράτηση της ιταλικής εμπορικής δραστηριότητας σε 

ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής μεσογείου και στη δυτική Ευρώπη οδήγησε στην 

εμπορική επανάσταση και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Λόγω των εμπορικών 

δραστηριοτήτων και συναλλαγών οικοδομήθηκαν σπουδαία εμπορικά αστικά κέντρα. Έτσι 

παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού των πόλεων και η ταχεία ανάπτυξη των πόλεων 

οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής και στην ανάπτυξη του εμπορίου, τα ουσιώδη στοιχεία 

της εμπορικής επανάστασης (Goldthwaite,2009). Ο τομέας στηρίζεται πλέον από 

επιχειρήσεις οι οποίες διεκπεραιώνουν μεγάλο κύκλο εργασιών, από ανεπτυγμένες 

οικονομικές συναλλαγές με τραπεζικούς και οικονομικούς όρους και από την επικοινωνία ή 

μεταφορά αγαθών και χρημάτων μέσω ενός ενιαίου συστήματος. 

Επίκεντρο της ιταλικής εμπορικής δραστηριότητας υπήρξαν οι πόλεις της Γένοβας, 

της Βενετίας και της Φλωρεντίας. Γένοβα και Βενετία, είχαν επεκτείνει την επιρροή τους 

προς την Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο μέσω του εμπορίου, αλλά και μέσω του αποικισμού 

πολλών εδαφών της πάλαι ποτέ βυζαντινής αυτοκρατορίας. Βενετία και Γένοβα διατηρούσαν 

εμπορικές σχέσεις με Βυζαντινούς και Οθωμανούς και είχαν σπουδαίο ρόλο στη  διεξαγωγή 

των εμπορικών συναλλαγών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Φλωρεντία, στις αρχές του14ου 

αιώνα βρισκόταν στο ζενίθ της οικονομικής της ανάπτυξης. Οι πιο μεγάλοι και διεθνείς 

εμπορικοί και τραπεζικοί οίκοι είχαν έδρα τη Φλωρεντία. Αρχειακό υλικό για τράπεζες της 

Φλωρεντίας φανερώνει την ύπαρξη ενός εξελιγμένου τραπεζικού συστήματος το οποίο είχε 

αναπτυχθεί για τους σκοπούς του διεθνούς εμπορίου από τα τέλη του 13ου αιώνα. Το 

τραπεζικό σύστημα βασιζόταν σε ένα έγγραφο, τη συναλλαγματική, η οποία έδινε την 

ευκαιρία στον εξαγωγέα των εμπορευμάτων να εισπράττει στο δικό του νόμισμα, μέσω της 

αναγωγής του πληρωτέου ποσού στο νόμισμα του εισαγωγέα. Οι αλγοριθμικές μέθοδοι οι 

οποίες περιλαμβάνονταν στα εγχειρίδια αριθμητικής χρησιμοποιούνταν στις τραπεζικές 

εργασίες για την ετοιμασία πινάκων συναλλάγματος (Biggs, 2009). Ο ρόλος της Φλωρεντίας 

στην οικονομική κυρίως αλλά και στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης είναι τεράστιος. 

Η δόξα της κράτησε μέχρι το 16ο αιώνα οπότε υποβιβάστηκε σε μια επαρχιακή πόλη λόγω 

αλλαγών στο εμπόριο και τη βιοτεχνία (Van Egmond, 1976).  
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Λόγω της εξαίρετης θέσης που κατείχε ο εμπορικός τομέας στην οικονομία, οι 

έμποροι είχαν ρόλο στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης. Ο πλούτος τους όπως 

και η γνώση τους, τους επέτρεπε να έχουν επιρροή. Ήταν μια διακεκριμένη κοινωνική τάξη 

νεόπλουτων και μορφωμένων της εποχής. Ήταν άτομα ικανά και έξυπνα με γνώσεις 

οργάνωσης μεγάλων εταιρειών, λογιστικής, διοίκησης καθώς και δεξιότητες ακρίβειας και 

εμμονής στη λεπτομέρεια. Η εύρεση πολλών εμπορικών συγγραμμάτων μαρτυρεί ότι οι 

έμποροι είχαν δικό τους τύπο επικοινωνίας και διεκπεραίωσης συναλλαγών (Van Egmond, 

1976). Τα συγγράμματα περιλαμβάνουν βεβαίως μαθηματικά και φανερώνουν τις 

εκπαιδευτικές και εμπορικές πρακτικές της εποχής -οι οποίες αντανακλούν με τη σειρά τους 

τις απαιτήσεις της αστικής τάξης- όπως και την μαθηματική κατάρτιση της κοινωνικής τάξης 

των εμπόρων (Spiesser, 2008). Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε και στους εμπόρους που 

ασχολούνταν με το εμπόριο χειρογράφων και εντύπων. Οι περισσότεροι δραστηριοποιούνταν 

στη Βενετία και  διακρίνονταν για την ευρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα τους, 

χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στη διάδοση των βιβλίων, εντός και εκτός της ιταλικής 

χερσονήσου. 

Η ακμή του εμπορικού τομέα δεν έφερε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις μόνο 

των εμπόρων, αλλά σε γενικότερο επίπεδο. Η ανάπτυξη συνέβαλε στη δημιουργία της 

αστικής κουλτούρας και κατά συνέπεια στη γένεση του πανεπιστημιακού συστήματος όπως 

και στη θεσμοθέτηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Hoyrup, 2014). 

Η ιταλική Αναγέννηση αποτελεί το πλαίσιο δημιουργίας των πρώτων αριθμητικών 

στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι τα βιβλία γεννώνται μέσα σε ένα ευνοϊκό κλίμα για την 

ανάπτυξη των επιστημών, μακριά από προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες, που κράτησαν τις 

επιστήμες στο περιθώριο. Ο αλφαβητισμός ήταν εξαιρετικά διαδεδομένος στη 

βορειοκεντρική Ιταλία και συγκεκριμένα στα αστικά κέντρα, ανάμεσα στον 14ο και 15ο 

αιώνα, με πολύ υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της 

Φλωρεντίας όπου το ποσοστό φοίτησης (των αγοριών) σε σχολεία βασικής εκπαίδευσης 

άγγιζε το 83% (Black, 2004). Το πνευματικό υπόβαθρο ήταν σε γενικές γραμμές υψηλό και 

το έδαφος πρόσφορο για την πρόσληψη της γνώσης. Η ιταλική χερσόνησος ήταν από τις 

πρώτες περιοχές στην Ευρώπη που ήρθαν σε επαφή με την ινδοαραβική αριθμητική και τους 

αλγόριθμους (Peackok, 1845). Ιδιαίτερα η πόλη της Φλωρεντίας, από τον 13ο μέχρι και τον 

14ο αιώνα γνώρισε μεγάλη άνθηση λόγω της σημαντικής εμπορικής της δραστηριότητας και 

αποδέχτηκε με ενθουσιασμό το ινδοαραβικό σύστημα αρίθμησης. 
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Η οικονομική άνθηση της Νότιας Ευρώπης και ιδιαίτερα των ιταλικών πόλεων 

δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη και ιδιαίτερα 

για την παραγωγή επιστημονικών αλλά και λογοτεχνικών συγγραμμάτων. Όσον αφορά την 

παραγωγή μαθηματικών έργων, από το 1472 μέχρι το 1500, στην Ιταλία και μόνο 

απαριθμούνται 214 μαθηματικά εγχειρίδια (Smith, 1924). Σε μία σημαντική έρευνα που 

διενήργησε ο ερευνητής Warren Van Egmond (1980) σχετικά με τους ιταλικούς άβακες στα 

αρχεία ιταλικών βιβλιοθηκών, είχαν καταγραφεί 300 άβακες κατά την περίοδο του όψιμου 

μεσαίωνα και της ιταλικής αναγέννησης. 
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Η συγγραφή και κυκλοφορία των αβάκων (ανάλυση περιεχομένου, παράδοση και καινοτομία, 

συνθήκες κυκλοφορίας και μορφή) 

Οι άβακες είναι μαθηματικά βιβλία πρακτικής αριθμητικής εμπορικού χαρακτήρα 

που κυκλοφόρησαν την εποχή της ιταλικής αναγέννησης (14ος-16ος αιώνας). Αποτελούν μία 

ιδιαίτερη κατηγορία μαθηματικών βιβλίων με σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς 

φανερώνουν τη μαθηματική σκέψη της εποχής και ιδιαίτερα τις πρακτικές μαθηματικές 

γνώσεις μέσα από την εστίασή τους στη χρήση ποικίλων μεθόδων για την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων διαφορετικών τύπων (Van Egmond, 1976). 

Η θεματική των αβάκων πηγάζει από την εμπορικό-οικονομική δραστηριότητα. 

Χαρακτηρίζονται ως εμπορικά εγχειρίδια, εφόσον η έκδοση και η χρήση τους αφορούσε 

κυρίως όσους ασχολούνταν με το εμπόριο (Σκλαβενίτης, 1991). Είναι γραμμένοι στην 

ιταλική καθομιλουμένη γλώσσα, γεγονός που μαρτυρεί και το αναγνωστικό κοινό, το οποίο 

δεν σχετιζόταν με τους πανεπιστημιακούς κύκλους, αλλά με την εμπορική ζωή. Οι άβακες 

σηματοδότησαν μία νέα εποχή στα μαθηματικά, καθώς συστηματοποίησαν τις μεθόδους 

επίλυσης διάφορων τύπων μαθηματικών –κατά βάση εμπορικών- προβλημάτων και 

ανέδειξαν την επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά. Επικεντρώνονται στη λειτουργική 

χρήση της διαδικασίας, καθώς το δεύτερο χαρακτηριστικό των ιταλικών αβάκων είναι η 

έλλειψη των τύπων (Καράς, 1977) και της γενίκευσης. Οι κανόνες προκύπτουν μέσα από την 

επίλυση διαφορετικών τύπων προβλημάτων -κάθε πρόβλημα ανάλογα με το πλαίσιό του 

αντιστοιχεί σε ένα τύπο με την αντίστοιχη προτεινόμενη μέθοδο επίλυσης - με αποτέλεσμα 

να υπάρχει πληθώρα κανόνων, λόγω απουσίας του μαθηματικού συλλογισμού που δεν ευνοεί 

τη συσχέτιση εννοιών και την εξαγωγή συμπεράσματος. Είναι εμφανές ότι η γνώση 

προκύπτει βάσει προβλημάτων-παραδειγμάτων, γεγονός που μαρτυρεί την προσκόλληση στη 

διαδικασία και όχι στην κατανόηση της λειτουργίας μιας έννοιας. Το περιεχόμενο και η 

μορφή των αβάκων καθόριζαν το εννοιολογικό και το οργανωτικό πλαίσιο της μαθηματικής 

εκπαίδευσης (Swetz, 1992). Ιστορικά οι άβακες έχουν μεγάλη αξία, καθώς η επικέντρωσή 

τους στην επίλυση του μαθηματικού προβλήματος έδωσε μία νέα δυναμική στη μαθηματική 

σκέψη αλλά και κατεύθυνση τόσο στη μάθηση όσο και στη διδασκαλία των μαθηματικών.  

Οι αρχές της διδασκαλίας και μάθησης της αριθμητικής εκπαίδευσης στα εγχειρίδια 

πρακτικής αριθμητικής της περιόδου 1300-1500, απορρέουν από τη διαδικαστική εκμάθηση 

ορισμένων μεθόδων και προβλημάτων-παραδειγμάτων και τη συστηματική επανάληψη και 

αναπαραγωγή τους. Η μαθηματική εκπαίδευση είναι δασκαλοκεντρική όπως και 
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αυτοδιδακτική, εφόσον η εκμάθηση των κανόνων μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία 

δασκάλου, και προάγει τη συσσώρευση μηχανιστικών γνώσεων. 

Η απαίτηση για αλλαγή στην εκπαιδευτική νοοτροπία και τη διαμόρφωση του 

ολοκληρωμένου ανθρώπου με αξίες και γνώσεις ξεκινά από την εποχή της Αναγέννησης και 

γίνεται προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους με την έλευση του Διαφωτισμού. Έτσι η 

εκπαίδευση γίνεται πιο ανεξάρτητη από τη θρησκεία. Κύριος εκπρόσωπος της νέας εποχής 

για την εκπαίδευση υπήρξε ο Ελβετός παιδαγωγός Pestalozzi (1746-1827), ο οποίος 

υποστήριξε τη μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία, την αναμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στη διδασκαλία της 

αριθμητικής, ενώ οι σύγχρονοί του στηρίζονταν στην μηχανιστική απομνημόνευση των 

μεθόδων για την κατανόηση, ο ίδιος είχε προτείνει την εισαγωγή σταδίων κατανόησης 

βασιζόμενα στην αντίληψη του μαθητή και τις διαισθητικές εμπειρίες του (Educating with 

heart, head and hands) ώστε η κατανόηση να δομείται συστηματικά χωρίς κενά (Laubach & 

Smith, 2011). 

Στο χώρο της αριθμητικής στην Ιταλία, κυκλοφορούσε παράλληλα και μία άλλη 

κατηγορία εγχειριδίων αριθμητικής, οι αλγόριθμοι. Οι αλγόριθμοι ήταν τα πρώτα εγχειρίδια 

εισαγωγής της ινδοαραβικής αριθμητικής και μεθόδων υπολογισμού στην Ευρώπη (Van 

Egmond, 1976) γραμμένα στη λατινική γλώσσα. Οι αλγόριθμοι σε αντίθεση με τους άβακες 

έχουν περιορισμένη έκταση και θεωρητική βάση, διδάσκουν μόνο το συμβολισμό και τους 

υπολογισμούς. Στους άβακες, το υλικό των αλγορίθμων αποτελεί μέρος του αναγκαίου 

υλικού για την επίλυση των προβλημάτων, που αποτελούν τον κορμό του βιβλίου. Όπως 

αναφέρει ο Van Egmond (1976), η σύγχυση που παρουσιάζεται ανάμεσα στις δύο 

κατηγορίες αριθμητικών εγχειριδίων οφείλεται στο γεγονός ότι τα πρακτικά βιβλία 

αριθμητικής είχαν διάφορες ονομασίες όπως αριθμητική, αλγόριθμος, πρακτική αριθμητική, 

με αποτέλεσμα κάποιοι να μπερδεύουν τους αλγόριθμους με τους άβακες, εγχειρίδια με 

διαφορετική κατά βάση φιλοσοφία.  

Ήδη από την αυγή του 13ου αιώνα το1202, κυκλοφορεί το πρώτο χειρόγραφο βιβλίο 

αριθμητικής, το Liber Abbaci από τον Leonardo Fibonacci ή Leonardo Pisano το οποίο 

επανεκδίδεται αναθεωρημένο το 1228 (Hannah, 2007). Πρόκειται για έργο πρακτικής 

αριθμητικής το οποίο αποτελεί σταθμό στην ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης για δύο 

σημαντικούς λόγους. Πρωτίστως, βάζει φρένο στη χρήση των συσκευών αρίθμησης στην 

Ευρώπη και των δυσκολιών που συνόδευε η χρήση τους στους υπολογισμούς, πρώτα σε 
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Ιταλία και Ισπανία, εφόσον η χρήση τους ήταν πλέον περιττή. Ακολούθησαν η Γαλλία και 

αργότερα Αγγλία και Γερμανία (Peackok, 1845). Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

οι άβακες-πίνακες αρίθμησης χρησιμοποιούνταν, παρά την ευκολία της χρήσης του χαρτιού 

και του μολυβιού, στην Ευρώπη μέχρι και τον 16ο αιώνα για την διεξαγωγή των 

υπολογισμών. Κατά δεύτερον, το έργο του Fibonacci γραμμένο στα λατινικά, θα αποτελέσει 

τον πρόδρομο της παραγωγής μεταγενέστερων έργων πρακτικών μαθηματικών, σε 

χειρόγραφη και αργότερα σε έντυπη μορφή. Από το 1300 και μετά η χρήση της λατινικής 

περιορίζεται και αυτό οφειλόταν στους αποδέκτες των βιβλίων που ήταν οι απλοί άνθρωποι 

που χρειάζονταν τα μαθηματικά στην καθημερινότητά τους.  

Μεταγενέστεροι συγγραφείς αβάκων αναφέρουν το έργο του Fibonacci ως πρότυπο 

για την παραγωγή του έργου τους, αλλά όπως υποστηρίζει ο ερευνητής Jens Hoyrup  η 

εκτίμηση ότι ολόκληρη η παραγωγή αβάκων βασίζεται στο έργο του Fibonacci στηρίζεται 

στην απατηλή πεποίθηση ότι ένα έργο σημαντικής αξίας αποτελεί την πηγή για μία 

καινοτομία, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «το σύνδρομο του σπουδαίου βιβλίου» (Hoyrup, 

2005). Έχει ήδη προκύψει μέσα από έρευνες ότι μέθοδοι επίλυσης σε διάφορους άβακες δεν 

σχετίζονται με τις μεθόδους που παρουσιάζονται στο έργο του Fibonacci. Σύμφωνα και πάλι 

με τον ίδιο (Hoyrup, 2010), πολλά στοιχεία που παρουσιάζονται τόσο στο βιβλίο του 

Leonardo Liber Abbaci όσο και σε μεταγενέστερα ιταλικά εγχειρίδια αβάκων παρόμοια με 

κείμενα της Ιβηρικής χερσονήσου και των περιοχών της Προβηγκίας, φανερώνουν ότι το εν 

λόγω έργο δε διαδραμάτισε το ρόλο-πρότυπο που του αποδίδεται. Τα ιστορικά στοιχεία 

αποκαλύπτουν ότι η παράδοση των αβάκων δημιουργήθηκε μέσα από μία ευρεία διαδικασία 

αλληλεπίδρασης με την μη-επιστημονική αραβική παράδοση, η οποία διοχετεύεται αρχικά 

στην περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου. Στην Καστίλη της Ισπανίας έχουν ανευρεθεί τρία 

χειρόγραφα εμπορικής αριθμητικής όλα από τον 14ο αιώνα. Το πρώτο με τίτλο Libro de 

Arismética είναι γραμμένο στα καστιλιάνικα και περιέχει μια άφθονη συλλογή πρακτικών 

παραδειγμάτων. Μαζί με τα άλλα δύο χειρόγραφα με τίτλο Μanuales de Mercaduria και 

Aritmética Mercantil, επίσης εμπορικο-μαθηματικού χαρακτήρα, φανερώνουν τις απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης της τάξης των εμπόρων. Ενδεχομένως να υπήρχαν και προγενέστερα 

χειρόγραφα αλλά δεν κατέστη δυνατή μέχρι στιγμής η ανεύρεσή τους, καθώς εικάζεται ότι 

έχουν καταστραφεί. 

Όπως αποδεικνύεται μέσα από έρευνες σε γαλλικά εμπορικά εγχειρίδια του 

μεσαίωνα, το βιβλίο Liber Abbaci αποτέλεσε πρότυπο για τη συγγραφή βιβλίων εμπορικής 

αριθμητικής τα οποία δημιουργούν την εμπορική παράδοση της Γαλλίας από τον 15ο αιώνα 
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και μετά (Spiesser, 2006). Χαρακτηριστικά, το εμπορικό εγχειρίδιο Compendy de la 

praticque des nombres που εκδόθηκε στην νότια Γαλλία το 1471 κατά την Spiesser (2000) 

αποτελεί μία νέα πνοή στη αριθμητική παράδοση της Γαλλίας η οποία βασίζεται στις 

μεθόδους επίλυσης των μαθηματικών προβλημάτων του Leonardo της Πίζας και συμβάλλει 

στην μετάδοση της μαθηματικής σκέψης των αβάκων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ιταλικοί 

άβακες γενικότερα είχαν επηρεάσει την συγγραφή των αντίστοιχων εγχειριδίων στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία σύμφωνα με τον Karpinski (1936) το 

περιεχόμενο και οι όροι των πρώτων έντυπων πρακτικών αριθμητικών προέρχονταν από την 

ιταλική παράδοση. Από τον 14ο αιώνα Γερμανοί έμποροι επισκέπτονταν την Ιταλία, 

ιδιαίτερα τη Βενετία, για να μάθουν την ιταλική εμπορική πρακτική και την ανταλλαγή 

συναλλάγματος (Swetz, 1987). Στην Γερμανία το δεκαδικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως από τα τέλη του 15ου αιώνα, λόγω των εμπορικών αναγκών από την έντονη 

επέκταση του εμπορίου, το οποίο ήταν ουσιαστικό στην οικονομική ζωή της χώρας. Η 

εξάπλωση της τυπογραφίας σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό (Graumann, 2002). 

O Fibonacci ήρθε σε επαφή με το αραβικό σύστημα αρίθμησης, χάρη στην δουλειά 

του πατέρα του που ήταν έμπορος και πραγματοποιούσε ταξίδια στη Μεσόγειο. Κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στη Βόρεια Αφρική, ο Leonardo μελέτησε το έργο του Al 

Khwarizmi για τους ινδικούς αριθμούς και την πρακτική αριθμητική και μετέφερε πρώτος το 

ινδοαραβικό σύστημα στην αναγεννησιακή Ιταλία, απ’ όπου και εξαπλώθηκε, σε μεγάλο 

βαθμό, στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη μαζί με τη συστηματοποίηση των μεθόδων 

επίλυσης των αριθμητικών πράξεων και διάφορων μαθηματικών προβλημάτων (Susuki, 

2009). Ο Fibonacci είχε ταξιδέψει στο Βυζάντιο και είχε μελετήσει επίσης και τις βυζαντινές 

μαθηματικές πραγματείες γι’ αυτό και κάποια από τα προβλήματα του βιβλίου αναφέρονται 

στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται χρήση βυζαντινών νομισμάτων. Επίσης το πλαίσιό τους 

προκύπτει μέσα από τη βυζαντινή κουλτούρα (Hoyrup, 2010). 

Το έργο αριθμητικής του Fibonacci χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες: Η πρώτη 

είναι το προκαταρκτικό υλικό που περιλαμβάνει τις τέσσερις μαθηματικές πράξεις του 

ινδοαραβικού συστήματος και τις μεθόδους επίλυσης. Η δεύτερη ενότητα που είναι και ο 

κορμός του έργου αφορά τα προβλήματα, εμπορικά, ψυχαγωγικά και γεωμετρικά και τις 

μεθόδους επίλυσής τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα ψυχαγωγικά προβλήματα του βιβλίου, 

για τα οποία ο συγγραφέας αναπτύσσει διάφορες πρωτοποριακές μεθόδους επίλυσης 

(Hannah, 2007). Πολλοί από τους μαθηματικούς γρίφους του βιβλίου του Leonardo, 

εμφανίζονται, είτε στην ίδια μορφή είτε σε παρόμοια, σε διαφορετικούς πολιτισμούς και 
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τόπους, όπως στους αρχαίους Βαβυλώνιους και Αιγύπτιους, Κινέζους, Ινδούς και Άραβες 

όπως βέβαια και στους μεταγενέστερους άβακες (Heeffer, 2014). Η τρίτη ενότητα, κατά το 

διαχωρισμό του Van Egmond (1976) αφορά τα Ειδικά θέματα, όπου ο συγγραφέας 

ασχολείται με υπολογισμούς με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες, αναλογίες αυξημένης 

δυσκολίας και θέματα άλγεβρας του Al-Khwārizmī (Hannah, 2007).  

H δομή περιεχομένου του έργου Liber Abbaci ορίζει, με μικρές αποκλίσεις, την 

πλειοψηφία των αβάκων. Το περιεχόμενο κατανέμεται σε τρία μέρη. Αποτελούνται κατά 

κύριο λόγο από μία μεγάλη συλλογή προβλημάτων, από το εισαγωγικό υλικό, το οποίο 

βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει τις μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων-

παραδειγμάτων που ακολουθούν, και από το ειδικό μέρος το οποίο μπορεί να διαφέρει από 

έργο σε έργο (π.χ. άλγεβρα, αστρονομία). Αναρίθμητα εμπορικά προϊόντα της εποχής, με τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι έμποροι που είχαν να κάνουν με την ανταλλαγή 

συναλλάγματος λόγω της κυκλοφορίας ποικίλων νομισμάτων (βυζαντινών, ενετικών, 

γενοβέζικων κλπ) αλλά και με τα διαφορετικά συστήματα μέτρησης όπου και πάλι έπρεπε να 

κάνουν τις ανάλογες μετατροπές. Προβλήματα επίσης που αφορούσαν ανταλλαγές, πωλήσεις 

και αγορές εμπορευμάτων, προβλήματα τόκου και εξόφλησης χρεών, σύστασης και διάλυσης 

εταιρείας.  

Η επινόηση της τυπογραφίας αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο του βιβλίου και των 

επιστημών, διότι συνέβαλε εκτός από την εξάπλωση της γνώσης και στη βελτίωσή της, στην 

απόκτηση κύρους και επιρροής (Howsam, 2006). Στα μαθηματικά η τυπογραφία συνέβαλε 

θετικά στη διάδοση των πρακτικών μαθηματικών και στην υιοθέτηση του αραβικού 

συστήματος αρίθμησης όπως και στη συμβολική αναπαράσταση των μαθηματικών εννοιών, 

τόσο στην Ιταλία αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή επικράτεια. Ο τομέας της αριθμητικής 

ήταν η πιο ανεπτυγμένη και πιο ευρέως αποδεκτή μορφή των μαθηματικών. Από την 

ανακάλυψη της τυπογραφίας μέχρι και το τέλος του 15ου αιώνα, βάσει εκτίμησης στην 

Ευρώπη τυπώθηκαν 30 βιβλία αριθμητικής, τα μισά γραμμένα στα λατινικά, εφτά στα 

ιταλικά, τέσσερα στα γερμανικά και ένα στη γαλλική γλώσσα (Bjarnadóttir, 2014). 

Συμπερασματικά, η κυριαρχία της αριθμητικής ήταν ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε 

σχεδόν σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.  

Η πρώτη αριθμητική σε έντυπη μορφή παρήχθη το 1478 στο Τρεβίζο (εικόνα 7) - ένα 

σημαντικό εμπορικό κέντρο που ανήκε στις κτήσεις της Βενετίας - και στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται με την ονομασία Arte del Abbaco. Είναι έργο άγνωστου συγγραφέα, γραμμένο 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



37 
 

σε βενετσιάνικη διάλεκτο, δεν φέρει τίτλο και αποτελεί το πρώτο δείγμα έντυπου βιβλίου 

αριθμητικής (Smith, 1924, 1959). Το πρώτο έντυπο βιβλίο αριθμητικής αποτελεί κομβικό 

σημείο στην εξέλιξη της μαθηματικής σκέψης στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς η κυκλοφορία 

του επιβεβαίωνε τη μεγάλη επιρροή των εγχειριδίων πρακτικής αριθμητικής, των γνωστών 

αβάκων.  

 

 

Εικόνα 7 Η αρχική σελίδα της πρώτης έντυπης αριθμητικής του Τρεβίζο (1478) 

Τρία μεταγενέστερα έντυπα κείμενα εμπορικής αριθμητικής εμφανίστηκαν στην 

επόμενη δεκαετία: το Bamberger Rechenbuch του Ulrich Wagner, το πρώτο γερμανικό 

βιβλίο εμπορικής αριθμητικής τυπώθηκε στη Νυρεμβέργη το 1483, και η Rechenbuch für die 

Kauffmannschaft του επίσης Γερμανού Johannes Widmann το 1489 με επίκεντρο τα 

εμπορικά προβλήματα , τυπώθηκε στη Λειψία. Το έργο του Ulrich Wagner (1483) έκτασης 

77 σελίδων είναι το παλαιότερο γερμανικό έντυπο αριθμητικής (εικόνα 8) το οποίο σώζεται 

σε τρία μόνο αντίτυπα, στις βιβλιοθήκες των πόλεων Άουγκσμπουργκ, Τσβίκαου και 

Ζυρίχης (Menninger, 1898/1992)  
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Εικόνα 8 Η αρχική σελίδα της αριθμητικής του Ulrich Wagner (1483) 

Κέντρο της μαθηματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία υπήρξε η πόλη της 

Νυρεμβέργης, όπου οι απόγονοι των εμπόρων φοιτούσαν στη φημισμένη εμπορική - 

μαθηματική σχολή “Rechenschulen” όπου και λάμβαναν τις αντίστοιχες γνώσεις 

(Bjarnadóttir, 2014). Τα βιβλία πρακτικής αριθμητικής στη Γερμανία χρησιμοποιούνταν 

ευρέως από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα (Bullynck, 2008). To περίφημο βιβλίο του Adam 

Riese Rechnung auff der linihen und federn (1522), ένα έργο πρακτικής αριθμητικής 

απευθυνόταν κυρίως σε εμπόρους και τεχνίτες και περιείχε υπολογισμούς των τεσσάρων 

αριθμητικών πράξεων με βάση το ινδοαραβικό σύστημα όπως και με τους άβακες - συσκευές 

αρίθμησης (εικόνα 9). Το έργο στηρίζεται, όπως και οι ιταλικοί άβακες, στη μηχανιστική 

γνώση των μεθόδων υπολογισμού των πράξεων. Το βιβλίο αυτό έχει γνωρίσει πάνω από 

εκατό εκδόσεις με ευρεία χρήση μέχρι και τον 18ο αιώνα οπότε και χρησιμοποιήθηκε για την 

αναμόρφωση της στοιχειώδους μαθηματικής εκπαίδευσης (Graumann, 2002).  
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Εικόνα 9 Η αριθμητική του Adam Riese (1522) 

Το σημαντικό έργο αριθμητικής του Ιταλού Pietro Borghi παραγωγής του 1484, ένα 

βιβλίο με μεγάλη αποδοχή, τυπώθηκε στην πόλη της Βενετίας. Η Βενετία κρατούσε τα 

σκήπτρα στην τυπογραφία αλλά και στην εμπορία των βιβλίων συγκριτικά με τις άλλες 

πόλεις της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας, φτάνοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα παραγωγής 

μέχρι τον 16ο αιώνα (Nuovo, 2013).  

Η κατανόηση των ιταλικών αβάκων, οι οποίοι είχαν και τη μεγαλύτερη κυκλοφορία 

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης, προϋποθέτει τη μελέτη των κοινωνικών 

συνθηκών, των συγγραφέων και των σκοπών που είχαν γραφτεί. Τα βιβλία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της ιταλικής κουλτούρας της Αναγέννησης. Η ερμηνεία του 

περιεχομένου τους πραγματοποιείται βάσει των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της 

εποχής. 

Οι άβακες διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εμπορική εκπαίδευση, 

ανάλογο με του σημερινού γυμνασίου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που παρείχαν, 

αποτελούσαν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη στοιχειώδη εκπαίδευση –του λεγόμενου 

σχολείου γραμματικής- και την πρακτική μαθητεία στην εμπορική επιχείρηση. Οι εμπορικές 

σχολές ήταν ιδιωτικές και αποτέλεσαν τα πρώτα σχολεία που δίδαξαν μαθηματικά, με τις 
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περισσότερες να έχουν έδρα τους τη Φλωρεντία, σημαντικό κέντρο μαθηματικών σπουδών. 

Οι εκπαιδευτικοί των αβάκων, αποτέλεσαν τους πρώτους επαγγελματίες μαθηματικούς στη 

Δύση, εφόσον υπήρξαν και οι πρώτοι που είχαν εξασφαλίσει εισόδημα από τις μαθηματικές 

τους ικανότητες (Van Egmond, 1976). Οι σχολές των αβάκων αποτελούσαν σημαντικό 

φαινόμενο και η επέκτασή τους ήταν ανάλογη με την ανοδική πορεία του εμπορίου, από τον 

13ο μέχρι τον 16ο αιώνα, ιδιαίτερα στην κεντρική και νότια Ιταλία. Στη Φλωρεντία και μόνο 

λειτουργούσαν 20 σχολές αβάκων και ασκούσαν διδακτικά καθήκοντα 70 αβακιστές, με πιο 

διάσημη τη σχολή «Bottega di Santa Trinita» όπου δίδαξε ο φημισμένος δάσκαλος αβάκων 

Paolo dell’ Abaco (Pisano et Bussotti, 2013). Τα εμπορικά εγχειρίδια τα οποία διδάσκονταν 

στις εμπορικές σχολές περιείχαν αυτά που ο μελλοντικός επιχειρηματίας του εμπορίου 

όφειλε να γνωρίζει: τις εμπορικές πρακτικές, προβλήματα συναλλαγών, τόκου, χρέους, 

ανταλλαγών όπως και βασικούς κανόνες επίλυσης με κυριότερη τη μέθοδο των τριών. Τα 

πανεπιστήμια δεν μπορούσαν να παρέχουν τις πρακτικές αυτές γνώσεις του εμπορίου καθώς 

επικεντρώνονταν στη θεωρία των μαθηματικών και επιπλέον η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η 

λατινική. 

Ενότητες περιεχομένου όπως η αρίθμηση στο ινδοαραβικό σύστημα, οι βασικές 

αριθμητικές πράξεις ακεραίων και κλασμάτων, τύποι εμπορικών προβλημάτων, όπως η 

ανταλλαγή και η αγορά καθώς και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων όπως ο κανόνας του 

λάθους, τετραγωνικές και κυβικές ρίζες, θέματα άλγεβρας και γεωμετρίας (Smith, 1958), 

παρουσιάζονται στους άβακες της Φλωρεντίας τον 14ο αιώνα, η οποία λόγω της τεράστιας 

ακμής που γνώριζε ως ένα από τα πλουσιότερα κέντρα της Μεσογείου, είχε τη μεγαλύτερη 

παραγωγή εγχειριδίων αριθμητικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Van Egmond, 1976). Ο 

σημαντικός ρόλος των μαθηματικών στη διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών συνέβαλε 

στη βελτίωση των μεθόδων επίλυσης των βασικών αριθμητικών πράξεων και των μεθόδων 

επίλυσης των εμπορικών προβλημάτων (στην τυποποίηση της μεθόδου των τριών). Η 

επίλυση εμπορικών προβλημάτων με διαφορετικά πλαίσια όπως καταστάσεις κέρδους και 

ζημιάς, υπολογισμού του τόκου, ανταλλαγής συναλλάγματος και προϊόντων, σύστασης 

εταιρειών έγιναν πιο προσιτά και κατανοητά (Peackok, 1845) και γενικότερα η οργάνωση 

των μαθηματικών υπολογισμών διευκόλυνε τη σύναψη των εμπορικών συναλλαγών και τους 

κανόνες της αγοράς. 

Οι άβακες έγιναν γνωστοί ως βιβλία αριθμητικής, αλλά το περιεχόμενό τους δεν 

περιοριζόταν μόνο στην  αριθμητική. Η έννοια της αριθμητικής, την περίοδο της ιταλικής 

Αναγέννησης, ισοδυναμεί με τη θεωρία για τη συμβολική αναπαράσταση των αριθμών και  

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



41 
 

τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες και τους κοινούς κανόνες επίλυσης προβλημάτων 

αριθμητικής (Peackok, 1845). Η αριθμητική υπήρξε ο πιο διαδεδομένος μαθηματικός τομέας, 

όχι μόνο στην ιταλική χερσόνησο αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, χωρίς ο ελληνικός 

χώρος να αποτελεί εξαίρεση. Αυτό οφείλεται στη σύνδεση της αριθμητικής με πρακτικά 

θέματα της καθημερινότητας και στην άμεση σχέση του τομέα με το εμπόριο –τον πιο 

ανεπτυγμένο τομέα της οικονομίας- αλλά και στην εύκολη κατανόηση της αριθμητικής από 

τη μάζα του πληθυσμού. Άλλωστε, τα βιβλία ήταν γραμμένα σε απλή γλώσσα για να έχουν 

πρόσβαση τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πλειονότητα 

των ανθρώπων, κυρίως στην ύπαιθρο, δεν ήξερε καν να διαβάζει. Υπήρχε τεράστιο ποσοστό 

αναλφάβητων. Η επίδραση των αβάκων ήταν καταλυτική για την εξάπλωση των 

μαθηματικών στη Δύση, τα οποία στη συνέχεια αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται με τη 

θεωρία των μαθηματικών. 

Το στοιχείο το οποίο καθιστά τους άβακες ιδιαίτερα ξεχωριστούς είναι η χρήση 

ποικίλων μεθόδων στην επίλυση διαφορετικών τύπων μαθηματικών προβλημάτων. Τα 

προβλήματα πηγάζουν μέσα από την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της εποχής, 

δίνοντας στα βιβλία εμπορικό-μαθηματικό χαρακτήρα. Στοιχεία αριθμητικής, γεωμετρίας και 

άλγεβρας αλλά και εμπορικά στοιχεία ενώνονται μέσα από προβλήματα της καθημερινής 

επιχειρηματικής και εμπορικής ζωής. Είναι τα βιβλία που φανερώνουν τον τρόπο σκέψης 

των μαθηματικών της αναγέννησης, τις μεθόδους και τους τρόπους επίλυσης των διαφόρων 

μαθηματικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν και αποτελούν σημαντική ιστορική πηγή 

διερεύνησης του μαθηματικού συλλογισμού του παρελθόντος, η οποία μας βοηθά να 

κατανοήσουμε την ανάπτυξη των μοντέρνων μαθηματικών. Οι μαθηματικοί της 

Αναγέννησης καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε υπολογισμούς, τις μεθόδους 

επίλυσης διάφορων τύπων προβλημάτων αριθμητικής και έβαλαν τα θεμέλια για την 

ανάπτυξη της επίλυσης αλγεβρικών εξισώσεων.  

Εντούτοις, η ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης αλλά και της παιδείας γενικότερα, 

δεν έφτασε στα επίπεδα που αναμενόταν μετά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη, και αυτό 

σύμφωνα με τον Smith (1958) οφείλεται σε δύο ιστορικά γεγονότα: Πρώτον, στον 

Εκατονταετή πόλεμο (1338-1453), ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, ο οποίος ανέτρεψε τις 

ισορροπίες στο οικονομικό, πολιτικό, αλλά και κοινωνικό σκηνικό και δεύτερον στην έξαρση 

της πανώλης το 1347, η οποία σε διάστημα τριών χρόνων, στοίχισε τη ζωή στο 50% του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού. Παρόλη τη συμφορά, η παραγωγή αβάκων δε σταμάτησε. 
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Απεναντίας συνεχίστηκε μέχρι και το 1500, με κυριότερες έδρες τις πόλεις της Φλωρεντίας 

και της Βενετίας. 

Τα έργα πρακτικής αριθμητικής διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μαθηματική 

εκπαίδευση μέχρι τον 16ο αιώνα που επήλθαν ριζικές αλλαγές στη μαθηματική επιστήμη και 

ο ρόλος τους περιορίστηκε στη βασική εκπαίδευση. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην 

εξέλιξη των μαθηματικών και ιδιαίτερα της άλγεβρας ήταν η ραγδαία ανάπτυξη της 

αστρονομίας, η μελέτη των αρχαίων κλασικών κειμένων, η πνευματική, οικονομική και 

εμπορική ανάπτυξη (Fink, 1900/2007). Η απλότητά του περιεχομένου των αβάκων, 

λανθασμένα οδήγησε στον παραγκωνισμό τους μη λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική τους 

αξία στην ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης.  

Παρά το γεγονός ότι η εμπορική-πρακτική αριθμητική δεν οδήγησε στην πρόοδο των 

θεμελίων των μαθηματικών -αρχές και θεωρίες των μαθηματικών- εντούτοις η ανάπτυξη των 

πρακτικών μαθηματικών είχε δημιουργήσει ένα εύφορο περιβάλλον στο οποίο τα θεωρητικά 

μαθηματικά σίγουρα θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν. Η ίδρυση των σχολών αβάκων και η 

συστηματοποίηση των πρακτικών μαθηματικών όπως και η παραγωγή των σχολικών 

εγχειριδίων για τη χρήση στις εμπορικές σχολές, αποτέλεσαν αναμφίβολα γερές 

προϋποθέσεις για την πρόοδο των μαθηματικών εννοιών. Όπως διαφαίνεται μέσα από την 

εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ευημερία των 

ιταλικών εμπορικών κέντρων η οποία ευνόησε τη δημιουργία των αβάκων από το 1300-1500 

μ. Χ. και στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα της άλγεβρας από τον 16ο αιώνα και 

μετά. 

Η ερμηνεία και η ανάλυση της ξεχωριστής αυτής κατηγορίας μαθηματικών 

εγχειριδίων, των αβάκων, αποτέλεσε το αντικείμενο της μελέτης του Warren Van Egmond, ο 

οποίος εξέδωσε το 1976 τη διδακτορική του εργασία με τίτλο The commercial revolution and 

the beginnings of western mathematics in Renaissance Florence, 1300-1500. Παρουσιάζει, 

ανάμεσα σε άλλα, μία ταξινόμηση του περιεχομένου των αβάκων η οποία αποτυπώνεται 

στον πίνακα 1. Τα προβλήματα, τα οποία αποτελούν το κύριο μέρος των αβάκων, 

διαχωρίζονται σε τύπους σύμφωνα με το μαθηματικό τους πλαίσιο. 
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Πίνακας 1 

Ταξινόμηση Van Egmond (1976) των ιταλικών αβάκων 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα Ειδικό μέρος 

Εισαγωγή 

Αρίθμηση 

Πίνακες πολλαπλασιασμού 

Βασικές αριθμητικές 
λειτουργίες 

Κλάσματα 

Μέθοδος των τριών 

Εμπορικά - 7 τύποι 
Τιμές και προϊόντα Συνάλλαγμα 
Μίξη 
Τόκος και έκπτωση 
Εξόφληση πληρωμών Εταιρείας 
Ανταλλαγή προϊόντων 
 
Ψυχαγωγικά - 12 τύποι 
Βρες τον αριθμό 
Διαίρεσε τον αριθμό Προβλήματα 
με χρήματα 
Προβλήματα έμμεσης απάντησης 
Προβλήματα αγοράς, Προβλήματα 
ποσοτήτων 
Εύρεση του όλου από το μερικό 
Εύρεσης της αρχής με αφετηρία το 
τέλος Προβλήματα αν μου δώσεις 
Προβλήματα κοινής εργασίας 
Σειρές και πρόοδοι 
Το πρόβλημα των διδύμων 
 
Γεωμετρικά - 2 τύποι 
Προβλήματα με αφηρημένα 
γεωμετρικά σχήματα 
Προβλήματα με γεωμετρικά 
αντικείμενα 

Άλγεβρα 

Θεωρία των αριθμών 

Ημερολόγιο 

Αστρολογία 

Ταρίφες εμπορικών 
προϊόντων 

Τετραγωνικές και κυβικές 
ρίζες 

 

Η ανάλυση και ερμηνεία του περιεχομένου όπως και της μαθηματικής σκέψης των 

εγχειριδίων πρακτικής αριθμητικής φανερώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 

αυτής. Ξεκινώντας με το περιεχόμενο και συγκεκριμένα με τη χρήση της μαθηματικής 

γλώσσας, οι άβακες χαρακτηρίζονται από την έλλειψη μαθηματικών συμβόλων. Αν 

αναλογιστεί κανείς ότι τα μαθηματικά είναι μια γλώσσα κατεξοχήν συμβολική, οι άβακες 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό λεκτικές διατυπώσεις από τις οποίες απουσιάζει η 

μαθηματική σαφήνεια και ακρίβεια. Το περιεχόμενο των προβλημάτων παρατίθεται στην 

καθομιλουμένη, και αυτά πολλές φορές οδηγούν σε έλλειψη κατανόησης των μαθηματικών 

καταστάσεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της γλωσσικής έκφρασης στα μαθηματικά 

προβλήματα των αβάκων είναι η ευρεία χρήση του β’ προσώπου ενικού με φράσεις όπως 
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«βρες μου πόσο είναι...», «θέλω να μάθω…» κ. ά. (Van Egmond, 1976). Υπάρχουν επίσης 

πολλά συντακτικά λάθη όπως επίσης και η απουσία των σημείων στίξεως. 

Εκτός από τη μαθηματική γλώσσα και έκφραση, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των 

αβάκων που σχετίζεται με τον μαθηματικό συλλογισμό καθεαυτό είναι η έλλειψη λογικής 

αυστηρότητας και θεωρίας. Ως εγχειρίδια πρακτικών μαθηματικών, οι άβακες εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στις μεθόδους ή διαδικασίες επίλυσης των μαθηματικών προβλημάτων 

(διαδικαστική κατανόηση) και όχι στη λογική πίσω από την λύση ή τη λειτουργική χρήση 

της κάθε μαθηματικής έννοιας (εννοιολογική κατανόηση). Ορθά ο Radford (2003) αναφέρει 

ότι η έλλειψη κανόνων και γενίκευσης μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων στους άβακες 

οφείλεται στην επικρατούσα νοοτροπία ότι η λογική και κάποιοι τύποι προβλημάτων πάνε 

μαζί. Η αδιαφορία για την παράθεση της οποιασδήποτε μαθηματικής θεωρίας, καθιστά ως 

βασικό περιεχόμενο τις μεθόδους και διαδικασίες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, είτε 

με τη μορφή κανόνων είτε ως προβλήματα-παραδείγματα. Δεν δίνονται αποδείξεις των 

κανόνων-μεθόδων, πώς και γιατί λειτουργούν. Ο ρόλος των κανόνων στους άβακες είναι 

περιορισμένος. Κάθε κανόνας ακολουθείται από τον αντίστοιχο τύπο προβλημάτων, τα οποία 

συνοδεύονται από τη βήμα προς βήμα λύση τους, οπότε ο κανόνας ως κανόνας είναι μάλλον 

περιττός. Συμπερασματικά αποδίδεται μεγάλη σημασία στην κατανόηση όπως και στην 

απομνημόνευση της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

κατανόηση της μεθόδου επίλυσης ή και της μαθηματικής έννοιας. 

Τα προβλήματα στους άβακες αποτελούνται από δύο μέρη: από την παράθεση του 

προβλήματος και την αναλυτική περιγραφή του τρόπου επίλυσής του. Τα δύο μέρη είναι 

αλληλένδετα. Η διαδικασία επίλυσης είναι καθαρά μηχανιστική και λεπτομερής, χωρίς 

περιθώρια συλλογισμού και αναστοχασμού της λύσης. Τα βήματα επίλυσης είναι 

συγκεκριμένα για κάθε τύπο προβλήματος χωρίς να δίνονται εξηγήσεις πότε και γιατί 

λειτουργεί μία μέθοδος ή σε ποιες άλλες περιπτώσεις προβλημάτων θα μπορούσε να 

λειτουργεί ή το αντίθετο, οι άβακες δε δίνουν εξηγήσεις ούτε προβαίνουν σε γενικεύσεις. 

Ο κάθε κανόνας αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο τύπο προβλημάτων, τυχόν 

παρεκκλίσεις δεν παρουσιάζονται καν. Έχουν ξεχωριστούς κανόνες για ξεχωριστούς τύπους 

προβλημάτων. Αν κάτι το διαφορετικό προκύψει δεν έχουν απάντηση. Τα προβλήματα με 

κοινά χαρακτηριστικά δεν ομαδοποιούνται για να δοθεί ένας καθολικός κανόνας με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν πλειάδα κανόνων και προβλημάτων-περιπτώσεων και αναλυτικά 

στάδια επίλυσης. 
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Τα μαθηματικά δεν αντιμετωπίζονται ως ένα σύστημα με δομή, ακρίβεια και 

κανονικότητα. Για τους αβακιστές τα μαθηματικά ήταν ένα σύνολο τεχνικών. Για κάθε τύπο 

προβλήματος υιοθετούσαν μια ξεχωριστή μέθοδο, οπότε και οι κανόνες πλήθαιναν ολοένα 

και περισσότερο. Το βιβλίο ήταν ένα βοηθητικό εγχειρίδιο με συμβουλευτικό χαρακτήρα και 

ήταν σημείο αναφοράς για την επίλυση προβλημάτων συγκεκριμένων τύπων και πιο 

συγκεκριμένα των εμπορικών προβλημάτων. Για αυτό και αποτελούνται, στο μεγαλύτερο 

τους ποσοστό, από μεθόδους επίλυσης εμπορικών προβλημάτων. 

Η ταξινόμηση Van Egmond (1976) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη 

βάση των αβάκων δηλαδή τα προβλήματα, με την έννοια ότι ομαδοποιεί τα προβλήματα 

βάσει του πλαισίου τους και στη συνέχεια σχηματίζει νέες κατηγορίες ανάλογα με τη μέθοδο 

επίλυσης. Η ευρύτερη κατηγορία αντιπροσωπεύει τα εμπορικά προβλήματα και είναι η 

βασικότερη εφόσον τα προβλήματα αυτά καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη έκταση στα 

εγχειρίδια. Συνδέονται με την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της αναγεννησιακής 

κοινωνίας και ιδιαίτερα της αγοράς. Τα εμπορικά προβλήματα απαντώνται χωρίς εξαίρεση 

σε όλους τους άβακες λόγω της εμπορικής φύσης των βιβλίων. Μπορεί κανείς μέσα από τα 

προβλήματα και τις καταστάσεις, να αντλήσει πολλές πληροφορίες για τις οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες των πόλεων. Ο συγγραφέας ομαδοποιεί τα προβλήματα εμπορικού 

χαρακτήρα ανάλογα με την κατάσταση ή το μαθηματικό πλαίσιο. Τα προβλήματα έχουν 

κοινή μέθοδο επίλυσης καθώς πρόκειται για προβλήματα αναλογίας τα οποία 

κατηγοριοποιούνται σε επτά τύπους.  

Οι τύποι των εμπορικών προβλημάτων που πραγματεύονται την αξία των προϊόντων 

είτε για πώληση ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν ίσης αξίας, όπως και τα προβλήματα μίξης 

μαρτυρούν πως οι εμπορικές πρακτικές συνέβαλαν όπως υποστηρίζει ο Radford (2003) σε 

τρεις σημαντικές πτυχές της έννοιας αξία∙ την αξία του προϊόντος ανάλογα με τη 

χρησιμότητά του στη ζωή των ανθρώπων, την αξία ενός προϊόντος σε περίπτωση 

ανταλλαγής η οποία ήταν μία πάρα πολύ σημαντική εμπορική μορφή συναλλαγής την 

περίοδο εκείνη και τέλος την αξία του ίδιου του προϊόντος αναλόγως ποσότητας και 

ποιότητας. Οπότε, όλοι οι άβακες ανεξαιρέτως, ως εμπορικοί πρακτικοί οδηγοί, 

περιλαμβάνουν αυτούς τους τύπους προβλημάτων. Ο Radford (2003) επισημαίνει ότι η 

ταξινόμηση των προβλημάτων καθορίζεται από την έννοια της αξίας. Αυτή είναι που, 

ανάλογα με την εμπορική συναλλαγή, διαμορφώνει και τον ανάλογο εμπορικό τύπο 

προβλήματος.  
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Τα ψυχαγωγικά προβλήματα δεν αφορούν το χειρισμό εμπορικών καταστάσεων, 

αλλά πρόκειται για μαθηματικά παζλ που έχουν να κάνουν είτε άμεσα με αφηρημένους 

αριθμούς είτε έμμεσα μέσω μιας ρεαλιστικής κατάστασης η οποία καθιστά την επίλυση του 

γρίφου πιο προκλητική. Ο σκοπός των προβλημάτων είναι καθαρά ψυχαγωγικός όπως 

συμβαίνει με τη λύση της οποιασδήποτε μαθηματικής σπαζοκεφαλιάς. Τα ψυχαγωγικά 

προβλήματα είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό από τα εμπορικά, αλλά προσέθεταν ποικιλία στο 

περιεχόμενο και χαλάρωση από την ανία των εμπορικών προβλημάτων (Van Egmond, 

1976). Τα μαθηματικά παζλ των αβάκων είναι κυρίως προβλήματα αριθμητικής και 

άλγεβρας, ωστόσο η επίλυσή τους γινόταν με μεθόδους που διαφέρουν από τους σύγχρονους 

αλγεβρικούς τρόπους επίλυσης. Τα προβλήματα αυτά στους άβακες κάνουν την εμφάνισή 

τους στο έργο Liber Abbaci (1202) του Fibonacci. Πολλά από αυτά μπορούν να 

ερμηνευθούν ως συστήματα γραμμικών εξισώσεων, όμως ο Fibonacci είχε αναπτύξει  

καινοτόμες μεθόδους επίλυσης για την επίλυση αυτών των συστημάτων (Hannah, 2011), 

αλλά η ιστορία τους ξεκινά από πολύ παλαιότερα στο 300 μ. Χ. στο έργου του σπουδαίου 

μαθηματικού Διόφαντου Αριθμητικά, το οποίο απαριθμείται από 13 βιβλία. Στο πρώτο 

βιβλίο του έργου περιλαμβάνονται προβλήματα πρώτου βαθμού τα οποία αποτελούν και τον 

προπομπό για την επίλυση προβλημάτων ανώτερης δυσκολίας στη συνέχεια (μέχρι τρίτου 

βαθμού). Σκοπός του Διόφαντου δεν είναι η προβολή των ίδιων των προβλημάτων αλλά η 

στρατηγική επίλυσής τους - ο χειρισμός των προβλημάτων και η διαδικασία επίλυσης - 

γεγονός το οποίο δεν ισχύει σύμφωνα με τον Χριστιανίδη (2008) στην περίπτωση των 

κειμένων αριθμητικής του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, τους γνωστούς άβακες. Όντως 

οι άβακες προβάλλουν προβλήματα-παραδείγματα εστιάζοντας στο πλαίσιο όμως υιοθετούν 

την πρακτική του Διόφαντου ο οποίος παραθέτει ένα πρόβλημα και μετά την επίλυσή του. Ο 

αναγνώστης μπορεί να προσπεράσει την έλλειψη οργάνωσης των προβλημάτων και να 

αντιληφθεί την στρατηγική που προβάλλεται στην επίλυση των αλγεβρικών προβλημάτων 

στους άβακες (στα ψυχαγωγικά προβλήματα). Ο Διόφαντος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της 

ψευδούς υποθέσεως στην επίλυση των αλγεβρικών προβλημάτων, μέθοδος η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από τους Αιγύπτιους και τους Βαβυλώνιους (Heath, 2013). Η ίδια μέθοδος 

απαντάται και στους δυτικούς άβακες. 

Ο Heeffer (2012) υποστηρίζει ότι η εξέλιξη της άλγεβρας είναι υπεύθυνη για την 

περιθωριοποίηση της λογικής με την οποία οι αβακιστές έφθαναν στη λύση των προ-

αλγεβρικών προβλημάτων –είναι τα προβλήματα στα οποία εφαρμόστηκαν οι πρώτες 

απόπειρες αλγεβρικής επίλυσης πριν οριστούν οι γενικοί κανόνες- εφόσον οι μέθοδοι που 
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χρησιμοποιούσαν φαντάζουν πολύ περίπλοκες σε σχέση με τις τωρινές. Οι μεταβλητές για 

την επίλυση αλγεβρικών προβλημάτων χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τον Pietro 

della Francesca ο οποίος παρουσιάζει το 1480 στο βιβλίο του με τίτλο Trattato d’ abaco 

επίλυση προβλήματος άλγεβρας με την εισαγωγή του αγνώστου x (Heeffer, 2012) και στο 

έργο του μοναχού Luca Pacioli Summa de Arithmetica (1494) στη συνέχεια (Cajori, 1928). Ο 

τρόπος με τον οποίο ο Pacioli κατά τον Heeffer (2009) χειρίζεται την άλγεβρα αποτελεί 

ουσιαστική παρέκκλιση από την παράδοση των αβάκων οι οποίοι ασχολούνται μόνο με την 

επίλυση προβλημάτων ενώ ο Pacioli κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

αλγεβρικής θεωρίας μέσω της παρουσίασης αλγεβρικών λύσεων σε προβλήματα τα οποία 

λύνονταν προηγουμένως με αριθμητική.  

Οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων που εμπεριέχονται στους άβακες σύμφωνα με την 

ταξινόμηση Van Egmond (1976) είναι: 

 Η μέθοδος των τριών 

 Η λύση μέσω λογικής 

 Ο κανόνας του σφάλματος  

 Ο κανόνας του διπλού σφάλματος 

 Λύση με άλγεβρα 

Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων στους άβακες 

1. Η μέθοδος των τριών 

Η μέθοδος των τριών, αποκαλείτο και  «χρυσός κανόνας» λόγω της συχνότητας στη 

χρήση του στην επίλυση των προβλημάτων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Το 

βασικό μοτίβο επίλυσης της πλειοψηφίας των προβλημάτων ήταν η εύρεση σχέσεων 

αναλογίας. Ο αναλογικός συλλογισμός επικρατούσε στα προβλήματα εμπορικού χαρακτήρα. 

Η μέθοδος των τριών επεκτεινόταν με την προσθήκη ενός τρίτου λόγου και έδινε τη μέθοδο 

των πέντε και η περαιτέρω επέκτασή της έδινε τη μέθοδο των επτά. 

2. Η λύση μέσω λογικής 

Σε αυτά τα προβλήματα οι συγγραφείς δε χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερη τεχνική 

επίλυσης, που να έχει βάση κάποιον κανόνα ή μέθοδο. Πρόκειται για αλγεβρικά προβλήματα 

τα οποία λύνονταν μέσω λογικής σκέψης και όχι με την εισαγωγή μεταβλητών. 
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3. Ο κανόνας του σφάλματος ή μέθοδος της ψευδούς υπόθεσης 

Η μέθοδος έχει ως βάση τον κανόνα της αναλογικότητας και στηρίζεται στην 

πρόβλεψη της λύσης του προβλήματος και της χρήσης της στην αναλογία που είναι και ο 

τρόπος επίλυσης.  

Για παράδειγμα δίνεται το πρόβλημα: Βρες τον αριθμό του οποίου τα 5/8 είναι 29 

2/3. Στους άβακες οι συγγραφείς προτείνουν όπως πάρεις τυχαία τον αριθμό 8 και δεις ότι το 

αποτέλεσμα σου δίνει 5 ενώ η απάντηση που ζητάς είναι 29 2/3. Τότε πολλαπλασιάζεις το 8 

με το 29 2/3 (δηλαδή για το σύνολο) και μετά διαιρείς το γινόμενο με το 5 για να βρεις αυτό 

που ζητάς. 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο άγνωστος είναι ένας γι’ αυτό και οι 

δάσκαλοι προχώρησαν στην επέκτασή του για τα προβλήματα δύο αγνώστων. 

4. Ο κανόνας του διπλού σφάλματος 

Ο κανόνας του διπλού σφάλματος αφορά προβλήματα δύο αγνώστων. Στηρίζεται,  

όπως και η απλούστερή του μορφή, στην πρόβλεψη της απάντησης και στη χρήση της για να 

οδηγηθείς στη λύση. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται δύο προβλέψεις και η ορθή απάντηση 

προκύπτει από τη σύγκριση των λαθών που προκύπτουν από την κάθε πρόβλεψη. Αντί για 

λύση μέσω συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, οι μαθηματικοί των αβάκων 

έκαναν δοκιμές και υποθέσεις σε σχέση με τους δύο αγνώστους μέχρι να βρουν τη ορθή 

απάντηση που αντιστοιχούσε στη σχέση μεταξύ των δύο αγνώστων. 

5. Άλγεβρα 

Η άλγεβρα χρησιμοποιούταν σε μικρότερο βαθμό από τη μέθοδο των τριών και από 

άλλες μεθόδους αλλά η χρήση της έχει ιστορικά μεγαλύτερη αξία με δεδομένη την μετέπειτα 

εξέλιξή της. Η άλγεβρα στους άβακες δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία καθώς η μορφή της 

προέρχεται από τους  Άραβες και τον Al-Khwārizmī, εντούτοις οι σημαντικές καινοτομίες 

στις αλγεβρικές τεχνικές από τους αβακιστές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής γιατί συνέβαλαν 

σημαντικά στη μετεξέλιξη του τομέα. Η εξέλιξη της άλγεβρας στα χρόνια της Αναγέννησης 

ακολουθεί μία γραμμική πορεία.  

Οι άβακες είναι τα πρώτα εγχειρίδια που περιέχουν προβλήματα με δύο αγνώστους 

στην Ευρώπη. Η εμφάνιση ωστόσο της συμβολικής αλγεβρικής γραφής, γεγονός που 

οδήγησε σταδιακά σε νέες πρακτικές στα μαθηματικά, δεν ήταν κάτι που έγινε αστραπιαία. 
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Έργα τα οποία ξεχώρισαν ήταν το πρώτο σύγγραμμα άλγεβρας που γράφτηκε το 1484 από 

τον Nicola Chuquet με τίτλο Triparty en la science des nombres και το έργο του Ιταλού 

γιατρού Hieronimo Cardano Ars Magna γραμμένο το 1545, το οποίο περιέχει την πιο 

συστηματική και ολοκληρωμένη επίλυση κυβικών και τεταρτοβάθμιων εξισώσεων (Wagner, 

2010). 

Αλγόριθμοι του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση των προβλημάτων ήταν η γνώση των 

βασικών αριθμητικών πράξεων και των μεθόδων υπολογισμού τους. Οι τρόποι υπολογισμού 

της πρόσθεσης και της αφαίρεσης δεν διαφέρουν καθόλου από τους σημερινούς 

αλγόριθμους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μέθοδοι υπολογισμού του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης, με την τελευταία να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες σε σύγκριση με τα 

σύγχρονα δεδομένα. Στη διατριβή του ο Van Egmond (1976) προχώρησε και στην 

ταξινόμηση των μεθόδων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. 

Πολλαπλασιασμός 

1. Μέθοδος Πολλαπλασιασμού χιαστί ή διαγώνιος πολλαπλασιασμός 

Η πιο δημοφιλής από τις μεθόδους, παρόμοια με τη μοντέρνα, με τη διαφορά ότι δεν 

υπήρχαν τα μερικά γινόμενα πριν φτάσουμε στο τελικό. Το αποτέλεσμα βρίσκεται με την 

πρόσθεση των μερικών γινομένων με τα ακόλουθα βήματα όπως το παράδειγμα: 

15 

34  

_____ 

510 

(α) πολλαπλασιάζουμε τις μονάδες των δύο παραγόντων 4 5= 20 και γράφουμε το 0 όπως 

και με τη μοντέρνα μέθοδο και κρατάμε το 2  

(β) πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια τις δεκάδες του ενός με τις μονάδες του άλλου χιαστί, 

παίρνουμε το άθροισμά τους, και ακολούθως γράφουμε το 1 στη θέση των δεκάδων δηλαδή 

(3 5) + (4 1) + 2 = 21 και τέλος 

(γ) πολλαπλασιάζουμε τις δεκάδες των παραγόντων και προσθέτουμε το 2 (3 1) + 2 = 5 
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Η ίδια μέθοδος ισχύει και στον τριψήφιο πολλαπλασιασμό με τα βήματα της διαδικασίας να 

αυξάνονται λόγω των ψηφίων, για παράδειγμα: 

235 

452  

_____ 

106220 

(α) 2 5 = 10, γράφουμε το 0 στις μονάδες και κρατάμε το 1 

(β) (5 5) + (2 3) + 1 = 32, γράφουμε το 2 στις δεκάδες και κρατάμε 3 

(γ) (3 5) + (4 5) + (2 2) + 3 = 42, γράφουμε το 2 και κρατάμε 4 

(δ) (3 4) + (2 5) + 4 = 26, γράφουμε 6 κρατάμε 2 και τέλος 

(ε) (2 4) + 2 = 10 

2. Η μέθοδος των μερικών γινομένων 

Η μέθοδος των μερικών γινομένων είναι όμοια με τη μοντέρνα την οποία 

χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, και βασίζεται στην έννοια του πολλαπλασιασμού ως 

συνεχούς πρόσθεσης. 

3. Η μέθοδος του πολλαπλασιασμού στο τετράγωνο 

Ο πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο είναι παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου των 

μερικών γινομένων, καθώς βασίζεται επίσης στη συνεχή πρόσθεση, με τη διαφορά ότι τα 

μερικά γινόμενα κατανέμονται σε ένα ορθογώνιο τετραγωνισμένο πίνακα. Το παράδειγμα 

που ακολουθεί παρουσιάζει τη μέθοδο. 

965 123 
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         9     6    5      

3 

2 

1 

 

118695 

(α) Ο ένας παράγοντας γράφεται οριζόντια και ο άλλος κατακόρυφα με το ψηφίο των 

εκατοντάδων στη βάση 

(β) Βρίσκουμε τα μερικά γινόμενα και τα τοποθετούμε στον πίνακα 

(γ) Για να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα αθροίζουμε διαγωνίως τα μερικά γινόμενα 

από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή 5, 9+0, 8+3+5, 2+9+6 και 1+9 οπότε το γινόμενο είναι 

ίσο με 118695. 

4. Η μέθοδος συνδυασμού πολλαπλασιασμού χιαστί και μερικών γινομένων 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα ψηφία πολλαπλασιάζονται με την ίδια σειρά όπως 

στη μέθοδο του χιαστί πολλαπλασιασμού, με τη διαφορά ότι ενώ τα μερικά γινόμενα 

γράφονται και προστίθενται όπως στη μέθοδο των μερικών γινομένων το κάθε γινόμενο 

τοποθετείται στη σωστή θέση –ανάλογα με την αξία του ψηφίου- ώστε να μην γίνονται λάθη 

στην πρόσθεση. Για παράδειγμα: 

342 

556  

 

 

 

 

2 8 9 5 

1 9 3 0 

 9 6 5 

  1 8   

  1 0   

 2 0 1 0  

 1 5 2 4  

1 5 2 0 1 2 
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Γινόμενο 190152  

5. Η μέθοδος πολλαπλασιασμού με παράγοντες 

Η μέθοδος στηρίζεται σε μοντέρνες μαθηματικές αρχές, στην εφαρμογή της 

προσεταιριστικής στον πολλαπλασιασμό. Γίνεται η ανάλυση των αριθμών σε παράγοντες και 

ο πολλαπλασιασμός τους με στόχο το στρογγυλό γινόμενο. Για παράδειγμα: 45 18= 

5 9 2 9= (2 5) (9 9)= 10 81= 810. Η μέθοδος αφορά επίσης και στην εφαρμογή της 

επιμεριστικής ιδιότητας, δηλαδή τον επιμερισμό του ενός παράγοντα και τον 

πολλαπλασιασμό των μερών του με τον άλλο παράγοντα και την πρόσθεση των 

αθροισμάτων. Για παράδειγμα: 24Χ13= (10+3)Χ24= 240+72= 312 

Διαίρεση 

1. Η μέθοδος της απλής διαίρεσης 

Η απλή μορφή της διαίρεσης αφορά τη μονοψήφια και διψήφια διαίρεση. Είναι 

παρόμοια με τη μοντέρνα μέθοδο με τη διαφορά ότι το υπόλοιπο μεταφέρεται νοερά και δεν 

καταγράφεται. Ο διαιρέτης γράφεται στα αριστερά, αντί δεξιά και το πηλίκο κάτω από τον 

διαιρετέο. Στους άβακες επίσης, παρουσιάζεται η δοκιμή της διαίρεσης. 

2. Η μέθοδος διαίρεσης διά της απαλοιφής 

Η μέθοδος εφαρμόζεται στις διψήφιες και τριψήφιες διαιρέσεις και έχει αραβική 

προέλευση. Ονομάστηκε έτσι διότι μειώνει την αξία του διαιρετέου (μείωση του αριθμού) 

μέσω της αφαίρεσης του γινομένου που προκύπτει από τον διαιρέτη και το πηλίκο, ένα 

ψηφίο κάθε φορά. Είναι γνωστή και ως μέθοδος της γαλέρας, επειδή μοιάζει με ενετικό 

καράβι (εικόνα 10). Χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 18ο αιώνα και αντικαταστάθηκε αργότερα 

από τη μέθοδο της μεγάλης διαίρεσης (Van Egmond, 1976). Για παράδειγμα 23652  41: 

           2 

         33 

         318 

       23652 

  41 

            576  
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Το 41 διαιρεί το 236 5 φορές οπότε και το γράφουμε στην τρίτη στήλη (κάτω από το 

τρίτο ψηφίο) κάτω από τον διαιρετέο και το πολλαπλασιάζουμε με το διαιρέτη, ένα ψηφίο 

κάθε φορά. Επομένως, 5 4= 20 και το 20 αφαιρείται από το 23 και αφήνει υπόλοιπο 3 το 

οποίο το γράφουμε στην πρώτη σειρά πάνω από το 23. Τώρα το 3 γίνεται μαζί με το επόμενο 

ψηφίο 36. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε το 5 με το δεύτερο ψηφίο του διαιρέτη το 1, και 

έχουμε 5 1=5 και το αφαιρούμε από το 36 και μας μένει 31 και γράφουμε το 3 πάνω από το 

3 και το 1 δίπλα του. Ο εναπομένων αριθμός είναι ο 3152. Ακολούθως με τον ίδιο τρόπο 

διαιρούμε τον 315 με τον 41 και έχουμε 7 το οποίο γράφουμε στη δεύτερη στήλη του 

πηλίκου. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα όπως και πριν, πολλαπλασιάζοντας το 7 με τα ψηφία 

του διαιρέτη ξεχωριστά. Άρα, 7 4= 28 και το αφαιρούμε από το 31 και μας μένουν 3 και το 

γράφουμε πάνω από το 1 και μαζί με το 5 και γίνονται 35. Μετά, πολλαπλασιάζουμε ξανά το 

δεύτερο ψηφίο του διαιρέτη με το 7, 7 1=7 και το αφαιρούμε από το 35 και μένουν 28. 

Γράφουμε το 2 πάνω από το 3 και το 8 πάνω από το 5. Τώρα έμεινε το 282 να διαιρεθεί με το 

41 και μας δίνει πηλίκο 6 το οποίο γράφουμε στην τρίτη στήλη του πηλίκου. Οπότε 6 4=24 

και αφαιρώντας το από το 28 μας μένουν 4 και μαζί με το 2 γίνονται 42 και αφαιρούμε 

6Χ1=6 από τα 42 και μας μένει το τελικό υπόλοιπο 36. 
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Εικόνα 10 Η μέθοδος της απαλοιφής ή της γαλέρας. Από το ανέκδοτο χειρόγραφο “Opus 

Arithmetica D. Honorai veneti monachj coenobij S. Lauretig”. Από Van Egmond (1976). 

 

3. Η μέθοδος της μεγάλης διαίρεσης 

Πρόκειται για τη σύγχρονη μέθοδο επίλυσης της διαίρεσης που χρησιμοποιούμε στις 

μέρες μας. Είναι η διαδικασία όπου κάθε βήμα της καταγράφεται όπου φαίνονται ξεκάθαρα 

τα μερικά υπόλοιπα μέχρι να οδηγηθούμε στο τελικό. Ο τρόπος παρουσίασης δε διαφέρει 

καθόλου από το σύγχρονο, γι’ αυτό και δεν την παρουσιάζουμε. Στην Ευρώπη βρέθηκε για 

πρώτη φορά καταγεγραμμένη στους άβακες στα μέσα του 15ου αιώνα , γνώση που έχει τις 

ρίζες της σε αρχαία αραβικά και περσικά χειρόγραφα (Van Egmond, 1976). Η οργάνωση και 

η καθαρότητα της μεθόδου, όπως και η ευκολία της επανεξέτασης των πολλαπλασιασμών, 

ήταν τα στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίσει ανάμεσα στις άλλες μεθόδους και να 

επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μέθοδοι ελέγχου στους άβακες 

Δύο είναι οι επικρατέστεροι τρόποι ελέγχου της ορθότητας του αποτελέσματος στους 

ιταλικούς άβακες, η μέθοδος αφαίρεσης των 7 και των 9 ή μέθοδος του σταυρού, όπου 

αφαίρεση εννοείται η διαίρεση με το 7 ή το 9. Η μέθοδος προηγείται της συγγραφής των 

αβάκων καθώς έχει ρίζες στους Ινδούς, οι οποίο πρώτοι χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του 9 και 
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στη συνέχεια οι Άραβες την υιοθέτησαν χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 7, 8, 9 και 11. Η 

μέθοδος έχει βάση τη θεωρία ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού με το 9 ή το 3 είναι 

το ίδιο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος των ψηφίων του διαιρετέου με το 9 ή 

το 3 (Chalkou, 2008). Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα 

ενός γινομένου θα διαιρέσει και τους δύο παράγοντες με το 9. Στη συνέχεια θα 

πολλαπλασιάσει τα πηλίκα τους και θα διαιρέσει το αποτέλεσμα με το 9. Αν ο αριθμός που 

θα βρει είναι ο ίδιος με τον αποτέλεσμα της διαίρεσης του γινομένου με το 9, τότε η πράξη 

του είναι ορθή. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τη μέθοδο του 7. 

Τα δεκαδικά κλάσματα στους άβακες 

Τα κλάσματα, η ορολογία και η λειτουργία τους αποτελούν μέρος του 

προκαταρκτικού υλικού των αβάκων. Η σημασία τους που αποδίδεται στην επίλυση 

προβλημάτων που περιέχουν κλασματικούς αριθμούς και επομένως στις πράξεις κλασμάτων, 

μαρτυρείται από τον μεγάλο όγκο που αυτά καταλαμβάνουν συγκριτικά με τα προβλήματα 

ακεραίων. Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η έννοια του κλάσματος σε σχέση με τον 

ακέραιο αριθμό απαιτεί και μεγαλύτερη εμβάθυνση. Οι έμποροι όπως και ο απλός άνθρωπος 

της εποχής είχε να διαχειριστεί στις καθημερινές του συναλλαγές το μοίρασμα του όλου και 

η έννοια του κλάσματος ήταν δύσκολη στο χειρισμό σε σχέση με τον ακέραιο αριθμό. 

Η ιστορική πορεία των δεκαδικών κλασμάτων από την αρχική τους μορφή μέχρι την 

σύγχρονη καταληκτική, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χρήση τους σε διαφορετικές 

μορφές, δηλαδή με βάση ένα σύστημα αντί του δέκα ως βάση, ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν. 

Οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποίησαν ένα αριθμητικό σύστημα με βάση το 60 και ασχολήθηκαν με 

αριθμούς μικρότερους της μονάδας. Μερική χρήση των δεκαδικών έγινε στην αρχαία Κίνα, 

στη μεσαιωνική Αραβία και στην Ευρώπη της Αναγέννησης. 

Οι πρώτες καταγραφές δεκαδικών κλασμάτων αφορούν στην εξαγωγή τετραγωνικών 

ριζών από τους Άραβες τον 12ο αιώνα και τον 14ο αιώνα στη Δύση από το Γάλλο αστρονόμο 

John of Meurs (Sarton, 1935). Πρώτος ο Πέρσης μαθηματικός Abu-L-Hasan Ali Ibn Ahmad 

Al-Nasawi, όπως αναφέρει ο Sarton επιχείρησε να βρει την τετραγωνική ρίζα του 17, αν και 

χρησιμοποιούσε το εξηνταδικό σύστημα αρίθμησης με τον εξής τρόπο: √170000 	  

	412 = 4°7′12′′. Η ίδια μέθοδος υιοθετήθηκε κατόπιν και στη Δύση αν και ο συνδυασμός δύο 

συστημάτων αρίθμησης, δεκαδικού και εξηνταδικού, δημιουργούσε σύγχυση. Όσον αφορά 

την εποχή της Αναγέννησης, οι πρώτες προσπάθειες οι οποίες οδήγησαν στη διαμόρφωση 
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των δεκαδικών κλασμάτων απαντώνται στα έργα Arte dell’ Abbaco (1478), στην αριθμητική 

του Borghi (1484), στην αριθμητική του Pellos (1492) και στο έργο του Hieronimi Cardano 

Practica arithmetice, et Mensurandi singularis (1539). Στα συγκεκριμένα έργα, 

παρουσιάζονται διαιρέσεις ακεραίων με αριθμούς της μορφής α.10  και διαιρέσεις ακεραίων 

με δυνάμεις του 10. Ο συμβολισμός των δεκαδικών από έργο σε έργο διαφέρει. 

Στην αριθμητική του Τρεβίζο εμπεριέχονται διαιρέσεις ακεραίων με δυνάμεις του 10 

με διαφορετικό τρόπο παρουσίασης σε σχέση με τους μοντέρνους δεκαδικούς (εικόνα 11), 

στη μετάφραση του έργου από τον D. E. Smith, η οποία εμπεριέχεται στο βιβλίο Capitalism 

and Arithmetic (Swetz, 1987, σ. 116). Παρατηρούμε την διαίρεση 313984 100 όπου 

αποκόπτονται τα δύο τελευταία ψηφία από τον διαιρετέο και έχουμε το πηλίκο με τον 

δεκαδικό 3139, 84. Η διαίρεση ακεραίου με τους αριθμούς 10, 100 και 1000 παρουσιάζεται 

και στην αριθμητική του Borghi, με τη διαφορά ότι η αποκοπή των δεκαδικών γίνεται με τη 

χρήση κάθετης παύλας (Borghi, 1484, φ. 21v) (εικόνα 12). 

 

 

 

Εικόνα 11 Η διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής  στην αριθμητική του Τρεβίζο  
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Εικόνα 12 Η διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής 10  στον Borghi 

 

Όλοι οι ιταλικοί άβακες περιέχουν τον κανόνα της διαίρεσης ακεραίων με αριθμούς 

της μορφής α.10 . Στην πρώτη έντυπη αριθμητική του Τρεβίζο (1478) ο κανόνας δίνεται 

μέσα από τη μέθοδο ενός προβλήματος αναλογίας, του τύπου «Τιμές και προϊόντα», όπου 

προκύπτει η διαίρεση 1720 20. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 

αποκόπτεται ένα ψηφίο από τα δεξιά και το υπόλοιπο διαιρείται με το 2 (Swetz, 1987, σ. 

111). 

Σύμφωνα με τον Smith (1958), στην αριθμητική του ο Cardano (1539) παρουσιάζει 

τις ενέργειες του προκάτοχού του Regiomontanus (1463). Ο κανόνας διαίρεσης ακεραίων με 

αριθμούς της μορφής α.10  καταγράφεται ως εξής: « Όταν λοιπόν ο διαιρέτης θα είναι από 

ενότητα όπως 1000 ή 10000 ή 100000 θα αρκεί να αποκοπούν τόσα ψηφία όσα είναι οι 

ενότητες στον διαιρέτη και αυτό που απομένει θα είναι ο διαιρεμένος αριθμός», 

παραθέτοντας το παράδειγμα (εικόνα 13) 742598 	3000 (Cardano, 1539, σ. 100).  

 

 

Εικόνα 13 Η διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής α.10  στον Cardano 

Ο κανόνας εμφανίζεται πιο αναλυτικά και με περισσότερα παραδείγματα, σε σχέση 

με τα έργα του Τρεβίζο και Cardano, στην αριθμητική του Borghi (1484). Ο συγγραφέας 
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εξηγεί ότι αν ένας ακέραιος διαιρείται με κάποιον άλλον της μορφής α.10 , για παράδειγμα 

1234  30, αποκόπτεται (από τον διαιρετέο) ένα ψηφίο από τα δεξιά  και το ψηφίο του 

μηδενός από τον διαιρέτη και έτσι διαιρείται ο αριθμός123 με τον αριθμό 3, δηλαδή 123  3 

= 41 και υπόλοιπο 0. Το υπόλοιπο	  προκύπτει από το ψηφίο 4 που αποκόπηκε αρχικά από 

τον διαιρετέο (Borghi, 1484, φ. 22r). Στη συνέχεια εξηγείται και η διαίρεση 12345  200, 

όπου αποκόπτονται αρχικά δύο ψηφία και έτσι διαιρείται ο αριθμός 123 με τον αριθμό 2 και 

παίρνουμε το πηλίκο 61 και υπόλοιπο 1. Έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα 61 . 

 

  

Εικόνα 14 Η διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής α.10  στον Borghi (1484) 

Εκτός από τα ιταλικά έργα αριθμητικής, τα δεκαδικά κλάσματα εντοπίζονται και στις 

κατοπινές αριθμητικές των Γερμανών Peter Apian Eyn Eyn newe vnnd wolgegründte 

vunderweysung aller Kauffmanns Rechnung in dreyen Büchern (1527) και Christoff Rudolff 

με τίτλο Exempel Büchlin (1530). Ο Rudolff σύμφωνα με τον D. E. Smith (1958) είναι ο 

πρώτος ο οποίος είχε κατανοήσει πλήρως τη χρήση του δεκαδικού σημείου και θεωρείται και 

ο εφευρέτης των δεκαδικών, αλλά το έργο του δεν είχε γίνει κατανοητό Η συστηματοποίηση 

των δεκαδικών επήλθε με το έργο του Ολλανδού Simon Stevin De Thiende (1585) το οποίο 

μεταφράστηκε από τον ίδιο στα γαλλικά αλλά και στη συνέχεια από τον Robert Norton το 

1608 στα αγγλικά, γεγονότα που συνέβαλαν στη διάδοση των δεκαδικών στην Ευρώπη 

(Sarton, 1935). Το περιεχόμενο του έργου έχει θεωρητικό υπόβαθρο και απαρτίζεται από: τις 

τέσσερις αριθμητικές πράξεις με ακέραιους αριθμούς, τον Πυθαγόρειο πίνακα, τον Κανόνα 

των τριών, τον ορισμό του δεκαδικού αριθμού και πράξεις με δεκαδικούς (Norton, 1608). 

Εγχειρίδια με μεγάλη επιρροή στην κατηγορία των δυτικών αβάκων 

Από την παράδοση των πρακτικών εγχειριδίων αριθμητικής είναι ορισμένα έργα τα 

οποία ξεχωρίζουν - αν εξαιρέσει κανείς το βιβλίο-πρότυπο Liber Abbaci για την 

μεταγενέστερη παραγωγή αβάκων - ιδιαίτερα για την υποδοχή τους από το αναγνωστικό 
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κοινό όπως και για την πρόσληψή τους από μεταγενέστερους συγγραφείς αβάκων. Θεωρούμε 

σκόπιμο όπως αυτά παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία καθώς αποτελούν πιθανές πηγές 

συγγραφής της Λογαριαστικής του Γλυζούνη στα μέσα του 16ου αιώνα. 

Δύο ξεχωριστοί άβακες είναι η πρώτη έντυπη αριθμητική Arte dell’ Abbaco του 

Τρεβίζο (1478) και το βιβλίο του Pietro Borghi που τυπώθηκε στη Βενετία το 1484 με τίτλο 

Novel opera de arithmethica, το οποίο λόγω της δημοτικότητάς του, γνώρισε δεκαέξι 

επανεκδόσεις (Smith, 1926). Η ταξινόμηση περιεχομένου των αριθμητικών εκτελείται με την 

ταξινόμηση περιεχομένου των αβάκων του Warren Van Egmond (1976), οποίος μέσα από το 

ερευνητικό του έργο έχει μελετήσει πολλά εγχειρίδια της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Η αριθμητική του Τρεβίζο είναι ένα εγχειρίδιο πρακτικής αριθμητικής το οποίο 

εντάσσεται στην κατηγορία των αβάκων, μαθηματικών έργων που ασχολούνται με την 

πρακτική φύση των μαθηματικών μέσα από συλλογές προβλημάτων της εμπορικής κυρίως 

ζωής. Από το βιβλίο απουσιάζουν τα σύμβολα των αριθμητικών πράξεων τα οποία 

αναπαριστώνται λεκτικά. Η δομή του βιβλίου, εφαρμόζοντας την ταξινόμηση του Van 

Egmond (1976), απαρτίζεται όπως και οι περισσότεροι άβακες από τρία μέρη (πίνακας 2): το 

προκαταρκτικό υλικό, τα προβλήματα (εμπορικά και ψυχαγωγικά) και το ειδικό μέρος ή 

θέμα (ημερολόγιο και ταρίφες).  
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Πίνακας 2 

Το περιεχόμενο της αριθμητικής του Τρεβίζο 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα Ειδικό μέρος 

Συμβολική αναπαράσταση των αριθμών 1 ως 
το9 (o αριθμός 2 θεωρείται ο πρώτος και 
μικρότερος, η έννοια του αριθμού 
συγκεντρώνει ένα πλήθος, έτσι ο αριθμός 1 δεν 
θεωρείται αριθμός, αλλά η πηγή του αριθμού) 
Αξία θέσης ψηφίου 
Αλγόριθμοι πρόσθεσης και αφαίρεσης 
(δοκιμές) 
Πρόσθεση και Αφαίρεση διαφορετικών 
νομισματικών μονάδων (αντιστοιχίες 
διάφορων νομισμάτων π.χ. λίρες, σολδία, 
πίτσολοι κλπ). 
Πίνακες πολλαπλασιασμού (εκτεταμένοι) 
Τρεις μέθοδοι υπολογισμού του 
πολλαπλασιασμού: 

- η «μέθοδος του πίνακα» (σύγχρονη 
μέθοδος) 

- η «μέθοδος χιαστί» 
- η «μέθοδος της σκακιέρας» 

(πολλαπλασιασμός στο τετράγωνο) 
Η διαίρεση: 
- η «μέθοδος του πίνακα» (είναι η απλή 

διαίρεση και αφορά μονοψήφιες 
διαιρέσεις) 

- η μέθοδος της απαλοιφής ή της γαλέρας 
(galley method) προτείνεται για 
μονοψήφιες, διψήφιες και τριψήφιες 
διαιρέσεις. 

Μέθοδος ελέγχου «η μέθοδος του 9» 

Δεκαδικά κλάσματα 
Απλές και σύνθετες αναλογίες 

Εμπορικά 
Τιμές και προϊόντα 
Ποσοτήτων 
Συναλλάγματος 
Εταιρείας 
Ανταλλαγής προϊόντων 
Μίξης 
Τόκου και έκπτωσης 
 
Ψυχαγωγικά 

Πρόβλημα εύρεσης του 
όλου από το μερικό 
Πρόβλημα σειράς 
Πρόβλημα κοινής 
εργασίας 
Πρόβλημα ποσοτήτων 

 

Ημερολόγιο 
Ταρίφες 

 

Στον πρόλογο του άβακα του Τρεβίζο (εικόνα 15) εξυμνείται η γνώση των πρακτικών 

μαθηματικών και η χρησιμότητα της «τέχνης του άβακα» όπως και η σπουδαιότητα της 

μαθηματικής επιστήμης εφόσον τα πάντα στη φύση «είναι διαμορφωμένα με βάση τον 

αριθμό». Παρατίθενται τα περιεχόμενα του βιβλίου και οι πέντε αριθμητικές πράξεις εφόσον 

ο συγγραφέας θεωρεί τη γνώση του ινδοαραβικού συστήματος αρίθμησης –μαζί με τις 

τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις- μία εκ των απαραίτητων μαθηματικών γνώσεων. Οι 
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ορισμοί των αριθμών που είναι οι απλοί, οι σύνθετοι και οι μικτοί παρουσιάζουν μία 

ιδιομορφία για τα σημερινά δεδομένα της Θεωρίας των Αριθμών. 

«Αφού με παρακάλεσαν πολλές φορές μερικοί νέοι, πολύ αγαπητοί σε εμένα, οι 

οποίοι είχαν σκοπό να ασχοληθούν με το εμπόριο, στο όνομα της αγάπης που τους έχω να 

κοπιάσω λιγάκι για να τους παραδώσω γραπτώς μερικές βασικές έννοιες για την τέχνη της 

αριθμητικής, η οποία λέγεται από το λαό άβακας, έτσι, αναγκασμένος από τα αγαπητικά μου 

αισθήματα για εκείνους κι ακόμα για να ωφεληθούν όλοι όσοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με 

αυτήν, όσο μου επέτρεπαν οι περιορισμένες πνευματικές μου ικανότητες, αποφάσισα – αν 

όχι εξολοκλήρου, τουλάχιστον εν μέρει να τους ικανοποιήσω, ούτως ώστε οι ενάρετες 

επιθυμίες τους να καρποφορήσουν. Στο όνομα του Θεού λοιπόν, λαμβάνω ως αρχή μου 

εκείνη του αλγορίθμου, λέγοντας τα ακόλουθα.  

Όλα εκείνα τα πράγματα που από την πρώτη αρχή τους έχουν παραχθεί, είναι 

διαμορφωμένα με βάση τον αριθμό. Κι έτσι όπως είναι θα πρέπει να γνωρίζονται. Αλλά για 

τη γνώση όλων των πραγμάτων, αυτή η πρακτική είναι απαραίτητη. Και για να μπω στο θέμα 

μου, ας ξέρει καταρχήν ο αναγνώστης ότι, για τους σκοπούς μας, ο αριθμός είναι ένα πλήθος 

που νοείται όλο μαζί, δηλαδή ένα σύνολο από πολλές ενότητες - τουλάχιστον δύο, καθώς το 

2 είναι ο πρώτος και μικρότερος αριθμός που μπορεί να βρεθεί. Η μονάδα είναι εκείνο το 

πράγμα εξαιτίας του οποίου καθετί λέγεται ένα. Κατά δεύτερον, ας γνωρίζει επίσης ότι 

υπάρχουν τρία είδη αριθμών: οι απλοί, οι σύνθετοι και οι μεικτοί. Απλός είναι κάθε αριθμός 

μικρότερος του 10 κι έχει μόνο ένα ψηφίο, όπως το 1, το 2, το 3 κτλ. Σύνθετος αριθμός είναι 

όποιος μπορεί να χωριστεί σε 10 ίσα τμήματα χωρίς να περισσεύει τίποτα, όπως το 10, το 20, 

το 30 και τα όμοια. Μικτός αριθμός είναι εκείνος που ξεπερνά το 10, αλλά δε μπορεί να 

χωριστεί σε δέκα ίσα τμήματα χωρίς να περισσέψει κάτι, όπως το 11, το 12, το 13 και τα 

παρόμοια. Τρίτον, ας μάθει ο αναγνώστης ότι για τους σκοπούς μας 5 είναι οι πράξεις που 

χρειάζεται να ξέρει κανείς για να καταλάβει πού στοχεύει αυτή η πρακτική, δηλαδή η 

αρίθμηση, η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Θα ξεκινήσω από 

την αρίθμηση και θα προχωρήσω με τη σειρά στα υπόλοιπα». 
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Εικόνα 15 Ο πρόλογος στην αριθμητική του Τρεβίζο (Arte dell’ Abbaco, 1478, φ. 2r) 

Η αριθμητική του Borghi είναι ένα εμπορικό εγχειρίδιο απευθυνόμενο στις ανάγκες 

των εμπόρων γι’ αυτό και περιέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την διεκπεραίωση των 

εμπορικών συναλλαγών. Όπως μαρτυρούν οι πολλές εκδόσεις του με ελάχιστες αλλαγές 

ανάμεσά τους (Smith, 1926), το βιβλίο αυτό αποτέλεσε ορόσημο για την ιστορία της 
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αριθμητικής. Το περιεχόμενο του έργου, με βάση την ταξινόμηση Van Egmond (1976), 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3 

Το περιεχόμενο της αριθμητικής του Borghi 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα 

Αρίθμηση 1-10 
Αξία θέσης ψηφίου 
Πίνακες πολλαπλασιασμού 
Πράξεις ακεραίων 
Δοκιμή του 7 και του 9 
Δεκαδικά κλάσματα 
Πράξεις κλασμάτων 
Απλές και σύνθετες αναλογίες 

 

Εμπορικά 

Τιμές και προϊόντα 
Εταιρείας 
Ανταλλαγής 
Μίξης 
Συναλλάγματος 
 

Ψυχαγωγικά 

Κοινής εργασίας 
Σειράς 
Εύρεσης της αρχής με αφετηρία το τέλος 
Ποσοτήτων 
Αν μου δώσεις 
Βρες τον αριθμό 

 

Σε γενικές γραμμές, οι ενότητες περιεχομένου των αβάκων δε διαφέρουν κατά πολύ 

μεταξύ τους. Είναι όλα εγχειρίδια πρακτικής αριθμητικής τα οποία περιέχουν τις αναγκαίες 

βασικές γνώσεις για την επίλυση των προβλημάτων –κυρίως εμπορικών- που απαρτίζουν το 

κύριο μέρος των βιβλίων. Γι’ αυτό και εύκολα διαπιστώνει κανείς τις ομοιότητες που 

υπάρχουν στο μαθηματικό περιεχόμενο ανάμεσα στον άβακα του Τρεβίζο και στην 

αριθμητική του Borghi, όπως η κοινή διάταξη των θεματικών εννοιών και οι κοινές ενότητες 

περιεχομένου. Οι διαφοροποιήσεις γενικότερα στους άβακες, προκύπτουν από διάφορους 

παράγοντες όπως το μαθηματικό υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντα του συγγραφέα - γι’ αυτό 

και ορισμένα έργα περιέχουν υψηλότερου επιπέδου προβλήματα - καθώς και ο 

χώρος/πόλη/χώρα εκπόνησης και το αναγνωστικό κοινό.  
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Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 

ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η θεωρία της πρόσληψης 

Η θεωρία της πρόσληψης (reception theory) πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’60 

με κυριότερους εκπροσώπους τους Hans Robert Jauss και Wolfgang Iser. Η θεωρία της 

πρόσληψης εξετάζει την επιρροή που έχει ένα έργο σε κάποιον άλλον. Ο άλλος μπορεί να 

είναι το αναγνωστικό κοινό και οι μεταγενέστεροι συγγραφείς. 

Ο Jauss επικεντρώνεται στη σχέση του κειμένου με την ιστορία και προτείνει ένα 

μοντέλο ανάλυσης το οποίο να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και να μελετά ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις του παρελθόντος υπό ένα νέο πλαίσιο (Holub, 1984/2001). Η μελέτη του 

παρελθόντος να μην αποτελεί οδηγό της μελέτης του παρόντος. Η υιοθέτηση μίας νέας 

προσέγγισης η οποία να αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε παρόν και παρελθόν είναι ικανή να 

αναδείξει την ιστορική αξία του έργου, παράλληλα με την αισθητική και την κοινωνική του 

αξία. 

Η μελέτη της ιστορίας συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς η μελέτη 

της πρώτης περιλαμβάνει αναπόφευκτα κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές 

διαστάσεις. Επομένως, η εμπεριστατωμένη μελέτη της ιστορίας των κοινωνικών επιστημών 

και ειδικότερα ενός έργου αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, προερχόμενες από το 

παρελθόν και το παρόν. Κάθε κείμενο φέρνει μαζί του ιστορικές, κοινωνικές όπως και 

επιστημονικές δομές. Ένα έγγραφο μιας εποχής δύναται να τύχει διαφορετικής προσέγγισης 

και ερμηνείας σε άλλες εποχές (LaCapra, 2013). Η κατανόησή του έγκειται στην κατανόηση 

των δομικών του στοιχείων και του πλαισίου παραγωγής του, κάτι που πραγματώνεται μέσω 

μίας δυναμικής ανάλυσης. 

Η θεωρία της πρόσληψης εστιάζει στην επικοινωνία του περιεχομένου με τον 

αναγνώστη καθώς μελετά την «αναγνωστική ανταπόκριση» και εντάσσεται σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο έρευνας του τομέα της επικοινωνίας. Απώτερος στόχος, σύμφωνα με τον  

Jauss, είναι η ανάπτυξη μιας γενικής θεωρίας της επικοινωνίας - που δεν θα αφορά μόνο τον 

τομέα της λογοτεχνίας για τον οποίο αρχικά αναπτύχθηκε η θεωρία της πρόσληψης – η οποία 

θα απαρτίζεται  και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους (Holub, 2004). 

Σύμφωνα με τον έναν από τους πρωτεργάτες της εν λόγω θεωρίας Hans Robert Jauss, 

υπάρχουν τέσσερα μοντέλα-παραδείγματα ανάλυσης των κειμένων στις φιλολογικές 
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σπουδές. Τα παραδείγματα παρουσιάζονται από τον Robert C. Holub στο βιβλίο του με τίτλο 

Reception Theory: A critical introduction (1984/2001): 

1. «Κλασικό – Ανθρωπιστικό» είναι το παράδειγμα το οποίο αφορά τη σύγκριση των 

κειμένων με τα αρχαία πρότυπα. Τα έργα τα οποία μιμούνταν τους κλασικούς ήταν 

αποδεκτά, ενώ τα υπόλοιπα απορρίπτονταν ως ανεπαρκή εφόσον δεν ικανοποιούσαν 

κάποιους κανόνες. Το παράδειγμα αυτό κράτησε μέχρι τον 18ο αιώνα. 

2. «Ιστορικό – Θετικιστικό» παράδειγμα που οφείλεται στην έξαρση του ιστορικισμού 

στην προσπάθεια των κρατών της Ευρώπης για εθνική εδραίωση και παράλληλα τη 

διαφύλαξη της εθνικής παράδοσης. Επικεντρώθηκε στην επιμέλεια της 

ανασυγκρότησης της εθνικής κληρονομιάς. 

3. «Αισθητικό – Φορμαλιστικό» παράδειγμα που εστιάζει την προσοχή του στο ίδιο το 

έργο, στη σύνθεση και στη δομή του. Το έργο αποτελεί το ίδιο αντικείμενο έρευνας. 

4. «Το νέο παράδειγμα» αποσπά το κείμενο από το παρελθόν και προτείνει νέες 

ερμηνείες με σκοπό να γίνει κατανοητό και προσιτό, «να σώσει και να ανανεώσει το 

νόημα» (Holub, 2004, σ. 271) του παλαιότερου κειμένου. Γι’ αυτό το παράδειγμα ο 

Jauss προτείνει τρεις μεθοδολογικές προϋποθέσεις: 

 Ιστορική ανάλυση η οποία προσανατολίζεται στην πρόσληψη του έργου και 

περιλαμβάνει τις σχέσεις με την τέχνη (επιστήμη), την ιστορία και την κοινωνική 

πραγματικότητα. 

 Σύνδεση των δομικών και των ερμηνευτικών μεθόδων ανάλυσης. 

 Αναζήτηση μίας θεωρίας που δεν θα είναι απλά περιγραφική αλλά θα εστιάζει  στην 

επικοινωνία κειμένου και αναγνώστη (Holub, 1984/2001; Πεχλιβάνος, 1995). 

Οι εκπρόσωποι της θεωρίας της πρόσληψης, παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους σε 

ό,τι αφορά την προσέγγιση ενός έργου. Ο Jauss εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ιστορική 

διάσταση και αξία του έργου και στη λειτουργία που διαδραμάτισε στην ιστορία υπό 

συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις, ενώ ο Iser επικεντρώνεται περισσότερο, χωρίς να 

αποκλείει την ιστορική και κοινωνική υπόσταση του έργου, στη διπολική σχέση κειμένου και 

αναγνώστη και στην εμπειρία του δεύτερου καθώς το έργο του έχει δεχθεί σημαντική 

επιρροή από τη φιλοσοφική σχολή της Φαινομενολογίας (Shi, 2013). 

Η ερμηνευτική προσέγγιση ενός κειμένου υπό τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο ίδιο 

το κείμενο και τον δέκτη-αναγνώστη κατά τον Iser, αποκαλύπτει το νόημα και την αξία του 

έργου και των εννοιών που περιλαμβάνονται σε αυτό, αμφισβητώντας τα δεδομένα και 
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επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του παρελθόντος στο παρόν. Η αμφίδρομη διαδικασία 

ανάγνωσης φανερώνει όλες τις πτυχές και τα φανερά ή κρυφά νοήματα του κειμένου (De 

Bruyn, 2012). 

Ο Iser προτείνει ένα επικοινωνιακό μοντέλο ανάλυσης το οποίο περιλαμβάνει τη 

διερεύνηση τριών εννοιών-κλειδιά: δομή, λειτουργία και επικοινωνία (Holub, 1984/2001). Η 

δομή αφορά την περιγραφή ενός κειμένου και την κατανόηση του νοήματός του. Η δομική 

ανάλυση του περιεχομένου, η ταξινόμηση των στοιχείων και η διαφοροποίησή τους 

συμβάλλει στην εδραίωση του νοήματος. Η λειτουργία εξετάζει τον τρόπο που λειτουργεί το 

νόημα. Η λειτουργική ανάλυση υπερβαίνει τη δομική ανάλυση, καθώς περιλαμβάνει τις 

διασυνδέσεις ανάμεσα στο περιεχόμενο και το νόημά του και την πραγματικότητα έξω από 

το κείμενο, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε το έργο. Η επικοινωνία βοηθά στην 

ανασύσταση του παρελθόντος και διασφαλίζει την εγκυρότητα της ανακατασκευής του 

κόσμου στον οποίο παράγεται το έργο. Σύμφωνα με τη σύγχρονη προσέγγιση «ανάγνωσης» 

ενός κειμένου του Iser, η ανασύσταση και η «ανακάλυψη» του κειμένου από τον αναγνώστη 

και η υπέρβαση του παρελθόντος –όχι με την έννοια της λησμονιάς- είναι μία συνεχής 

διαδικασία η οποία επιτρέπει τη μεταφορά αλλά και τη δημιουργία νέας γνώσης (De Bruyn, 

2012). Η εγκυρότητα του έργου έγκειται στην εμπειρία του αναγνώστη να έχει την ικανότητα 

να κατανοήσει αυτό που επιδιώκει το κείμενο, να βιώσει το νόημα του κειμένου. Η ουσία και 

το νόημα του κειμένου απορρέουν από τη συγκρότηση των εννοιών από τον αναγνώστη 

(Holub, 2004). Ο αναγνώστης αναπαριστά τις έννοιες του περιεχομένου και δίνει ο ίδιος 

νόημα σε αυτές, το επίκεντρο δεν είναι το κείμενο αλλά ο παραλήπτης του κειμένου και ο 

τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει και αναπαράγει το νόημα του κειμένου. Ο συγγραφέας, 

έχει κάποια πρόθεση την οποία εκφράζει μέσα από το έργο του. Σε κάθε κείμενο υπάρχουν 

κάποια κενά μέσα από τα οποία καλείται ο κάθε αναγνώστης - μέσω της ενεργούς 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάγνωσης-ερμηνείας του κειμένου - να βιώσει το νόημα 

του κειμένου το οποίο δεν περικλείεται αποκλειστικά στις σελίδες του κειμένου αλλά στα 

προσωπικά βιώματα του αναγνώστη. Η εμπειρία του αναγνώστη μέσα από την εξελισσόμενη 

διαδικασία ανάγνωσης απελευθερώνει και το νόημα του κείμενου, διαδικασία την οποία ο 

Iser ονομάζει «πραγματική ανάγνωση» (Shi, 2013). Επομένως, δεν υπάρχουν κάποιοι 

κανόνες ερμηνείας και το κείμενο είναι ανοιχτό σε κριτική από τον αναγνώστη, οπότε 

εναπόκειται στο συγγραφέα να κερδίσει με την τεχνική, τη δομή και την αισθητική του τον 

αναγνώστη. 
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Είναι φανερό, σύμφωνα με τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της θεωρίας της 

πρόσληψης, ότι η ερμηνεία και η ανάλυση ενός έργου είναι αποτέλεσμα της σύγκλισης 

πολλών παραγόντων που αφορούν το παρελθόν και το παρόν, με άλλα λόγια την ανάλυση 

της ιστορίας ενός έργου. Η ορθή αντίληψη της ιστορικής διάστασης πηγάζει μέσα από την 

ανασύσταση των συνθηκών και τάσεων του παρελθόντος και την σύγχρονη κριτική, μοντέλο 

στο οποίο στηρίζεται και η ανάλυση του έργου του Γλυζούνη.  
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Η βυζαντινή αυτοκρατορία και μέρος της δυτικής Ευρώπης, ως πρώην κτήσεις της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μοιράζονται τις δομές του συστήματος αυτού όπως επίσης και μια 

κοινή θρησκεία, τον χριστιανισμό, παρά τις μεταξύ τους διαφορές. Αυτά τα δυνατά στοιχεία 

μαζί με τη γεωγραφική θέση ευνοούν τη συνεργασία ανατολής και δύσης σε οικονομικό 

επίπεδο με τη διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η κοινή οικονομική ιδεολογία θα φέρει τους δύο κόσμους κοντά και σε επιστημονικό 

επίπεδο. 

Η κατανόηση του βυζαντινού κόσμου είναι συνυφασμένη με την κατανόηση του 

βυζαντινού λόγου. Στα βυζαντινά χρόνια γενικότερα παρατηρείται η διατήρηση της 

ελληνορωμαϊκής παράδοσης και του χριστιανισμού. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

εκπαίδευσης στο Βυζάντιο μέχρι και τις αρχές του 5ου αιώνα, είναι από τη μια η φροντίδα της 

κρατικής εξουσία προς τους υπαλλήλους της και από την άλλη η παροχή μόρφωσης από την 

εκκλησία στους κληρικούς της (Lemerle, 1971/1985). Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη μερίδα 

ανθρώπων οι οποίοι δεν λαμβάνουν κάποια μόρφωση, αυτοί οι οποίοι μορφώνονται από τον 

δημόσιο (μόνο στοιχειώδης εκπαίδευση) και οι εκπαιδευόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα οι 

οποίοι επιθυμούν την απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων πέραν των βασικών. 

Σχετικά με τη φύση της μαθηματικής επιστήμης, οι μαθηματικές και οι αστρονομικές 

γνώσεις στο Βυζάντιο βρίσκονταν σε μία σχέση αλληλοϋποστήριξης. Ένας μαθηματικός 

κατείχε τις αστρονομικές γνώσεις και ο αστρονόμος για να υποστηρίξει την επιστήμη του 

έκανε χρήση μαθηματικών γνώσεων. Η συνεισφορά των βυζαντινών μαθηματικών 

επιστημών συνίσταται κυρίως σε σχόλια στα κείμενα των αρχαίων κλασικών ( Boyle, 1991). 

Η ενασχόληση των ανθρώπων τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες με την αριθμολογία, τη 

μαντεία, τη δαιμονολογία και η αποστροφή σε ο,τιδήποτε σχετικό με την ύλη είχε αρνητικές 

συνέπειες στη θέση των θετικών επιστημών στην παιδεία, έρχεται σε αντίθεση με τη μεγάλη 

προσφορά του Βυζαντίου στη μαθηματική επιστήμη και στην επιβίωση και στη διάδοση της 

μαθηματικής παράδοσης της αρχαιότητας (Hunger, 1978/ 1994).  

Το επίπεδο μόρφωσης στο βυζαντινό κόσμο ήταν, όπως αναμένεται, συνυφασμένο με 

το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των πολιτών. Η μεσαία τάξη της βυζαντινής κοινωνίας, 

μελετούσε έργα θρησκευτικού περιεχομένου, ιστορικά έργα, αστρολογικά κείμενα, 

ονειροκριτικά, κείμενα σχετικά με μαντεία, μυθολογία όλα γραμμένα σε απλή γλώσσα. Η 

πλειάδα των κειμένων απευθύνονταν σε άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Η ανώτερη 
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εκπαίδευση γινόταν σε ομάδες ή ατομικά υπό την επίβλεψη διδασκάλων και ήταν προσιτή 

μόνο σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού. Μαθηματικές γνώσεις και ρητορική κατείχαν οι 

κρατικοί υπάλληλοι, οι κληρικοί και οι διδάσκαλοι. Η γλώσσα η οποία ήταν αποδεκτή από 

την ανώτερη τάξη ήταν η λόγια. Όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση, την «προπαίδεια», 

άρχιζε στα έξι χρόνια και τα παιδιά διδάσκονταν ανάγνωση και γραφή. Σύμφωνα με 

μαρτυρίες των αγίων της πρώιμης και της μέσης βυζαντινής περιόδου σχετικά με τη 

διδασκαλία, διαφαίνεται μία πολυδιάστατη μόρφωση η οποία περιελάμβανε γραμματική, 

ρητορική, φιλοσοφία, μαθηματικά, αστρονομία και μουσική (Hunger, 1989/1995). Η 

βυζαντινή μαθηματική παιδεία συνδέεται με τις ακόλουθες τρεις ιστορικές περιόδους:  

I. Οι πρωτοβυζαντινοί αιώνες (5ος - 6ος αιώνας) 

II. Η Μακεδονική αναγέννηση (9ος -10ος αιώνας) 

III. Η εποχή των πρώτων Παλαιολόγων (13ος -14ος αιώνας) 

Ο πλούτος και η οικονομική ευημερία της αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή 

περίοδο μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα, αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της μακεδονικής 

δυναστείας, επηρεάζουν σαφώς και την παιδεία. Αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα μέσα 

μέτρησης του επιπέδου αλφαβητισμού, έγγραφα και έργα τέχνης μαρτυρούν τις οικονομικές 

συναλλαγές της αυτοκρατορίας όπως και την άνθηση των επιστημών (Laiou & Morrisson, 

2007). Η πρώτη βυζαντινή περίοδος χαρακτηρίζεται από τον νεοπλατωνισμό και τη χρήση 

των μαθηματικών στη διδασκαλία αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους στην αρχιτεκτονική 

και στη μηχανική. Σημαντικά πνευματικά κέντρα της αυτοκρατορίας υπήρξαν οι σχολές των 

Αθηνών, της Αλεξάνδρειας, της Κωνσταντινούπολης και της Βηρυτού. Το ενδιαφέρον για 

την επιστήμη των μαθηματικών πιστοποιείται μέσα από έργα όπως το υπόμνημα του 

Πρόκλου στα Στοιχεία του Ευκλείδη, το διδακτικό βιβλίο αριθμητικής Εγχειρίδιον 

Αριθμητικής Εισαγωγής από τον Δομνίνο τον Λαρισαίο, το σύγγραμμα Μικρός Αστρονόμος 

που περιελάμβανε μαθηματικές και αστρονομικές γνώσεις, το υπόμνημα του Θέωνα του 

Αλεξανδρινού στην Οπτική του Ευκλείδη, τους στίχους του Λέοντα του Φιλόσοφου για ένα 

έργο που συνδύαζε γεωμετρία και αστρονομία, τα μαθηματικά προβλήματα του Ιωάννη 

Φιλοπόνου τον 6ο αιώνα και πολλά άλλα (Hunger, 1978/1994). Σε σχέση με την πρακτική 

εφαρμογή της μαθηματικής επιστήμης η ανοικοδόμηση του ναού της Αγίας Σοφίας από τον 

Αρσένιο αποτελεί την επιβεβαίωση της άνθησης του τομέα της αρχιτεκτονικής τον 6ο αιώνα 

μ.Χ. Σχετικά με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, η κατηγορία των προβλημάτων 

ψυχαγωγίας –προβλήματα λ.χ. εύρεσης απόστασης, ηλικίας, διαίρεσης κληρονομίας- 

απασχόλησε τον Μητρόδωρο ο οποίος συνέχισε την αρχαιοελληνική παράδοση (Ηunger, 
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1978/1994). Τα ψυχαγωγικά προβλήματα συνεχίζουν να εμφανίζονται στα μαθηματικά 

εγχειρίδια αριθμητικής και στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους αλλά και στο έργο του 

Γλυζούνη –κατά περίοδο της Τουρκοκρατίας/ Φραγκοκρατίας- προσαρμοσμένα στις 

συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Η κατηγορία αυτή γενικότερα παρουσιάζει υψηλότερο 

ενδιαφέρον καθώς ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια των εμπορικών προβλημάτων και 

από την αναλογική μέθοδο επίλυσης. 

Η πορεία των θετικών επιστημών στο Βυζάντιο βρισκόταν σε μια σχέση εξάρτησης 

από το ενδιαφέρον της εκάστοτε εξουσίας, γι’ αυτό και η περίοδος της Μακεδονικής 

αναγέννησης, λόγω της αρμονικής σχέσης κάποιων από τους αυτοκράτορες με τις επιστήμες, 

υπήρξε ευνοϊκή για την αντιγραφή και τη μεταγραφή πολλών αρχαίων κειμένων. Το γεγονός 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα πρώτον τη διάσωση των έργων του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του 

Ευκλείδη, του Πτολεμαίου και του Αρχιμήδη και δεύτερον τη στροφή της εκπαίδευσης στον 

τομέα των θετικών επιστήμων, με συνέπεια οι τομείς των μαθηματικών, της αστρολογίας, 

της αστρονομίας και της ιατρικής να τυγχάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης (Nikolaides, 2011). 

Σύμφωνα με τον Paul Lemerle (1971/1985), δύο περίοδοι του Βυζαντίου , η περίοδος 

του 9ου – 10ου αιώνα και αργότερα αυτή του ουμανισμού των Παλαιολόγων (13ος – 15ος 

αιώνας) , χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως ο πρώτος και δεύτερος «Βυζαντινός ουμανισμός». 

Στις αρχές του 9ου αιώνα παρατηρείται έντονη γενική πνευματική δραστηριότητα όπως και 

στον τομέα των θετικών επιστημών. Ένας σημαντικός παράγοντας της αναγέννησης των 

επιστημών και της φιλοσοφίας υπήρξε η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την 

Αριστοτελική λογική καθώς βοήθησε στην ανάπτυξη επιχειρημάτων ανάμεσα σε 

εικονομάχους και εικονολάτρες (Nicolaides, 2011). 

Κατά την περίοδο του πρώτου βυζαντινού ουμανισμού δημιουργήθηκαν πολλά 

κέντρα αντιγραφής. Έτσι οι καθηγητές των επιστημών αντέγραφαν οι ίδιοι επιστημονικά 

έργα, αλλά και προέτρεπαν άλλους για την αντιγραφή τους, όταν υπήρχε το ανάλογο 

ενδιαφέρον. Από την περίοδο αυτή προέρχονται σημαντικοί κώδικες που αποκαλύπτουν τις 

φιλοσοφικές επιδράσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη (Hunger, 1989/1995). Η έννοια 

της έκδοσης στους βυζαντινούς χρόνους ισοδυναμούσε με την «παράδοση του κειμένου εκ 

μέρους του συγγραφέα στο κοινό» (Hunger, 1989/1995, σ. 88) εφόσον ένα κείμενο μπορούσε 

κάλλιστα να αντιγραφεί αλλά και να υποστεί αλλαγές. Οι βυζαντινοί λόγιοι όταν έβρισκαν 

ένα αρχαίο κείμενο έπρεπε να το αντιγράψουν και να το συγκρίνουν με άλλα αντίτυπα, να 
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σημειώσουν τυχόν αλλαγές στο περιθώριο και τέλος να προβούν σε σχόλια για το 

περιεχόμενο. 

Επιφανείς λόγιοι της εν λόγω περιόδου υπήρξαν ο πατριάρχης Νικηφόρος ο οποίος 

σπούδασε την επιστήμη των μαθηματικών μέσα από την Τετράκτυν, όπως και τη Φιλοσοφία 

του Αριστοτέλη. Επίσης ο πατριάρχης Ιωάννης Ζ’ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

φυσικές επιστήμες και ένας συγγενής του ο Λέοντας ο Μαθηματικός ή Φιλόσοφος ήταν 

γνωστός λόγιος και διδάσκαλος στην εκκλησία των Αγίων Τεσσαράκοντα ο οποίος έτρεφε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες και ήταν κάτοχος σπουδαίων μαθηματικών 

και αστρονομικών χειρογράφων (Λαμπάκης κ. ά., 2003). Στοιχεία φανερώνουν πως ο 

Λέοντας πιθανόν να γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου διδάχτηκε ποιητική και 

γραμματική, αλλά λόγω έλλειψης δασκάλων δεν μπορούσε να προχωρήσει και έτσι κατέφυγε 

στην Άνδρο όπου και έμαθε από κάποιον σπουδαίο δάσκαλο ρητορική, φιλοσοφία και 

μαθηματικές επιστήμες (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική) Αργότερα ο ίδιος 

παρέδιδε στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη μαθήματα μαθηματικών και όχι μόνο 

(Lemerle, 1971/1985). Επιπρόσθετα, μία άλλη σπουδαία μορφή στην προσπάθεια της 

διάσωσης των αρχαίων έργων ήταν ο Πατριάρχης Φώτιος, μαθητής του Λέοντα του 

Μαθηματικού, ο οποίος χάρη στη υψηλή του μόρφωση και την οικονομική του άνεση 

κατάφερε να δημιουργήσει μία τεράστια συλλογή χειρογράφων με φιλοσοφικό και θετικό 

χαρακτήρα (Hunger, 1989/1995). Βυζαντινοί λόγιοι ταξίδευαν και μετέφεραν τη βυζαντινή 

παράδοση και παράλληλα δέχονταν επιδράσεις από την παράδοση άλλων πολιτισμών όπως 

των Αράβων, των Λατίνων κ. ά. Έτσι οι γνώσεις τους εμπλουτίζονταν και οι νέες επιρροές 

αποτελούσαν κίνητρο για περαιτέρω διερεύνηση των μαθηματικών εννοιών. 

Αξιόλογη είναι και η συνεισφορά του Μιχαήλ Ψελλού στις αρχές του 11ου αιώνα, 

ενός σπουδαίου λόγιου, διπλωμάτη, φιλόσοφου, μαθηματικού, αστρονόμου, φυσικού, 

θεολόγου, νομικού και ιστορικού. Ο Ψελλός κατάφερε με το έργο του να στρέψει την 

προσοχή στη μελέτη και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και να αναδείξει τη 

σπουδαιότητά τους και παράλληλα τη χρησιμότητα της μαθηματικής επιστήμης στην 

εξήγηση των φυσικών φαινομένων (Katsiampoura, 2008). Σημαντικά έργα του: 

Χρονογραφία, Διδασκαλία Παντοδαπή, Περί Αριθμών, Σύνταγμα Ευσύνοπτον εις τας Τέσσερας 

Μαθηματικάς Επιστήμας. Όπως επισημαίνει η Χάλκου (2003) από τα μέσα του 12ου επί της 

βασιλείας του Μανουήλ Α Κομνηνού μέχρι τα τέλη του αιώνα παρατηρείται μεγαλύτερη 

ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης στο Βυζάντιο από τη Δύση. 
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Κατά το διάστημα της βασιλείας των πρώτων Παλαιολόγων, στο βυζάντιο έχουμε την 

παραγωγή μικρής έκτασης θεωρητικών αριθμητικών έργων, τους «Αλγόριθμους» των 

οποίων το περιεχόμενο αποτελούνταν από τους αλγόριθμους του ινδοαραβικού δεκαδικού 

συστήματος αρίθμησης. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας αριθμητικών εγχειριδίων 

αποτελούν ένα ανώνυμο χειρόγραφο του 1252, το έργο του Μάξιμου Πλανούδη του 13ου 

αιώνα και τα δύο έργα Αριθμητικά Γράμματα (1340) του Nicolas Aravasde Rhabdas (Høyrup, 

2015). Βυζαντινά έργα πρακτικής αριθμητικής, των οποίων το περιεχόμενο έχει κοινά 

στοιχεία με τους δυτικούς άβακες, αποτελούν ένα χειρόγραφο της τελευταίας βυζαντινής 

περιόδου, χρονολογημένο στις αρχές του 14ου αιώνα, το οποίο περιέχει μόνο προβλήματα και 

όχι αλγόριθμους – και έχει μελετηθεί από τον K. Vogel (1968) - και το έργο Βιενναίος 

Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65 (1436), του οποίου σημαντικό μέρος του ασχολείται με 

την επίλυση προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής.  

Εκτός από τα θεωρητικά και πρακτικά έργα αριθμητικής, αξίζει να αναφερθούν έργα 

υψηλότερου μαθηματικού επιπέδου αριθμητικής, όπως η Τετράβιβλος του Παχυμέρη, το 

οποίο φανερώνει τη συνέχεια της αρχαιοελληνικής παράδοσης μέχρι το τέλος των 

βυζαντινών χρόνων, καθώς και η σπουδαία συνεισφορά του Θεόδωρου Μετοχίτη στην 

αστρονομία με το έργο Εισαγωγή στην Αστρονομία. Αξίζει, τέλος, να αναφερθούν τα 

μαθηματικά συγγράμματα του Ισαάκ Αργυρού (Hunger, 1978/1994). Ο Μετοχίτης, όπως και 

άλλοι λόγιοι του 14ου με συντηρητικό και εθνικιστικό υπόβαθρο, υπήρξε πολέμιος της 

ενσωμάτωσης στη βυζαντινή κουλτούρα σε οτιδήποτε μη βυζαντινό, γι’ αυτό και απέρριπτε 

τη χρήση των αραβικών αριθμών και συνεπώς η ινδοαραβική γραφή δεν έγινε ευρέως 

αποδεκτή στο Βυζάντιο (Καστάνης, 2014 ). 

Στα τέλη της βυζαντινής αυτοκρατορίας όπου η παιδεία γενικά βρισκόταν σε 

μαρασμό, στις λατινοκρατούμενες περιοχές του Αιγαίου παρατηρείται αφομοίωση της 

εμπορικής κουλτούρας των κατακτητών (Καστάνης, 2014). Ένα δείγμα είναι το χειρόγραφο 

του Μιχαήλ του Ρόδιου στην ιταλική γλώσσα όπου στο μαθηματικό του μέρος –το έργο 

περιέχει θέματα ναυσιπλοΐας, μαθηματικών, σχεδιασμού και κατασκευής καραβιών και 

αστρολογίας - περιέχονται εμπορικά προβλήματα τα οποία λύνονται με πρακτική αριθμητική 

στο πρότυπο των ιταλικών αβάκων (Arbel, 2014). 

Στις αρχές του 14ου αιώνα, έγινε διαχωρισμός ανάμεσα στα πρακτικά και τα 

θεωρητικά μαθηματικά οπότε και τα πρώτα αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα των 

πανεπιστημίων. (Χάλκου, 2003). Η έλευση των Σταυροφόρων το 1204 και η κατάληψη της 
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Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453 είχαν ως αποτέλεσμα αρκετά βυζαντινά 

χειρόγραφα να πωληθούν σε εξευτελιστικές τιμές στη Δύση (Nikolaides, 2011) και πολλά 

από αυτά να καταστραφούν. Αρκετά οφείλουν τη διάσωσή τους στους Βυζαντινούς λόγιους 

που εγκατέλειψαν το Βυζάντιο, πριν και μετά το τέλος της αυτοκρατορίας. 

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το μεταναστευτικό ρεύμα των βυζαντινών 

λογίων αυξήθηκε και η ιταλική χερσόνησος, λόγω της κοντινής απόστασης από τις ελληνικές 

περιοχές, αποτέλεσε τον χώρο υποδοχής τους. Άλλωστε δεσμοί ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη 

Δύση προϋπήρχαν της πτώσης της αυτοκρατορίας. Ο πολιτισμός και η επιστημονική σκέψη 

του Βυζαντίου είχαν συνδράμει στη δημιουργία της ιταλικής Αναγέννησης. 

Είναι απαραίτητο στη μελέτη του έργου του Γλυζούνη να διερευνηθεί αν η 

κυκλοφορία της Λογαριαστικής αποτελεί συνέχεια της βυζαντινής μαθηματικής παράδοσης 

και αν έχει δεχτεί επιρροές από έργα αριθμητικής της εν λόγω περιόδου. Δύο σημαντικά 

κείμενα – συγκριτικές βάσεις της μελέτης - της Βυζαντινής παράδοσης αποτελούν το έργο 

του Πλανούδη και ο Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65.  

Το έργο του μοναχού Μάξιμου Πλανούδη με τίτλο Ψηφοφορία η κατ’ Ινδούς η 

λεγόμενη μεγάλη (1300), είναι το πρώτο δείγμα εισαγωγής του ινδοαραβικού συστήματος και 

των μεθόδων υπολογισμού στο Βυζάντιο. Είναι ένα έργο το οποίο ανήκει στην κατηγορία 

των «θεωρητικών αλγόριθμων» καθώς δεν ασχολείται με εμπορικά προβλήματα, παρά μόνο 

με την αρίθμηση και τους αλγόριθμους (βήματα επίλυσης πράξεων). Ο Πλανούδης ήταν 

απεσταλμένος του αυτοκράτορα στη Βενετία, γεγονός που μαρτυρεί τις σχέσεις ανάμεσα 

στους βυζαντινούς και τους δυτικούς λόγιους αλλά και τις πιθανές επιρροές στα έργα τους. 

Πιθανόν να έχει επηρεάσει τη συγγραφή της Λογαριαστικής, παρόλο που έχει θεωρητικό 

χαρακτήρα σε αντίθεση με τους δυτικούς άβακες που έχουν πρακτική βάση. Ο Πλανούδης 

μελετούσε τα λατινικά εγχειρίδια, ανάμεσά τους και το Liber Abbaci του Fibonacci, απ’ όπου 

και έμαθε για το ινδοαραβικό σύστημα αρίθμησης, το οποίο έφερε στο Βυζάντιο, όπου δεν 

γνώρισε ανάλογη απήχηση με τη Δύση (Nicolaides, 2011). Παρόλο που το έργο δεν έχει 

πρακτικό υπόβαθρο, εντούτοις το εισαγωγικό μέρος του έχει ομοιότητες με τη Λογαριαστική, 

καθώς χειρίζονται τις μεθόδους υπολογισμού των βασικών πράξεων με βάση το ινδοαραβικό 

σύστημα, με τη διαφορά ότι ο Πλανούδης κάνει χρήση των ελληνικών αριθμών. Τα 

περιεχόμενα του βιβλίου είναι:  
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 Γραφή των αριθμών από το 1 ως το 9 

 Αξία θέσης ψηφίου στο ινδικό σύστημα αρίθμησης 

 Το μηδέν («η τζίφρα») 

 Οι βασικές μέθοδοι υπολογισμού στις τέσσερις αριθμητικές πράξεις: σύνθεση 

(πρόσθεση), εκβολή (αφαίρεση), πολλαπλασιασμός και μερισμός. 

 Στοιχεία αστρολογίας 

 Τετραγωνικές ρίζες 

Ο Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65 είναι έργο αγνώστου συγγραφέα το 

οποίο χρονολογείται στον 15ο αιώνα (1436). Τα φύλλα 11r-126r, τα οποία αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος του έργου, περιέχουν στοιχεία αριθμητικής, γεωμετρίας, στερεομετρίας 

και άλγεβρας (εικόνα 16) . Φέρουν το όνομα Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία. Το 

έργο παρουσιάζεται στη διδακτορική διατριβή της Μαρίας Χάλκου (2003).  

 

 

Εικόνα 16 Το περιεχόμενο της Ελληνικής Βιενναίας Μαθηματικής Πραγματείας (Χάλκου, 

2003, σ. 13) 

 

Τα φύλλα 126v-140r του έργου περιέχουν προβλήματα πρακτικής αριθμητικής και 

τους δεκαδικούς αριθμούς. Αυτό το μέρος του έργου παρουσιάζει υψηλή ομοιότητα με την 

κατηγορία των αβάκων, εφόσον περιέχει πολλά προβλήματα του ιδίου τύπου. Έχει μελετηθεί 

από τους Η. Hunger και Κ. Vogel (1963). Τα περιεχόμενα του μέρους έχουν ως εξής: 
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 Προβλήματα εμπορικά - απλών, σύνθετων και αντίστροφων αναλογιών - των τύπων: 

Τιμές και προϊόντα, Εταιρείας, Ανταλλαγής και Συναλλάγματος. 

 Προβλήματα ψυχαγωγικού χαρακτήρα των τύπων: Εύρεση της αρχής από το τέλος, 

Εύρεσης του όλου από το μερικό, Διαίρεσε τον αριθμό, Βρες τον αριθμό, 

Προβλήματα ποσοτήτων, Κοινής εργασίας, Προβλήματα Σειράς.  

 Προβλήματα μέτρησης (περιλαμβάνεται το πρόβλημα μέτρησης του ύψους του 

πύργου). 

 Αναφορά στους δεκαδικούς αριθμούς και στην αποκοπή ψηφίων - στο φύλλο 130v 

στο πρόβλημα με αριθμό 36 - μέσα από τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση μικτών 

αριθμών, χωρίς πρακτικό παράδειγμα ή συμβολισμό. 

Το χειρόγραφο αυτό έχει πρακτικό και εμπορικό υπόβαθρο καθώς περιλαμβάνει 

ποικιλία εμπορικών και ψυχαγωγικών προβλημάτων όπως και η αριθμητική του Γλυζούνη, 

γεγονός που το κάνει πιθανή πηγή άντλησης περιεχομένου από το συγγραφέα. Ό άγνωστος 

συγγραφέας του βυζαντινού έργου δέχτηκε επιρροές από τους Πέρσες, οι οποίοι μετέφεραν 

τις γνώσεις τους στους Λατίνους, και οι τελευταίοι μέσω των εμπορικών διασυνδέσεων με 

την ανατολή, τις διέδωσαν στους Βυζαντινούς (Χάλκου, 2003). 

Σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, υπάρχουν επιδράσεις από τη 

Δύση καθώς παρουσιάζονται ξένες λέξεις και όροι, γίνεται χρήση φράσεων από την 

καθημερινή ζωή των εμπόρων και ο συγγραφέας απευθύνεται στο κοινό στην αττικίζουσα 

διάλεκτο με τη χρήση επιστημονικών όρων. Η γλώσσα και το ύφος που χρησιμοποιείται 

συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να μην ήταν η καθομιλουμένη από τους απλούς 

ανθρώπους, καθώς η παραγωγή του βυζαντινού λόγου για διδακτικούς σκοπούς 

χαρακτηρίζεται από ένα ανώτερο επίπεδο γλώσσας από αυτό που χρησιμοποιείτο στην 

καθημερινότητα (Χάλκου, 2003). Οι σχέσεις της Ανατολής και της Δύσης δεν εξαντλούνται 

στη χρήση φράσεων ή εμπορικών όρων, καθώς όπως επισημαίνει η Χάλκου (2003), η 

επιρροή της Ελληνικής Βιενναίας Μαθηματικής Πραγματείας φαίνεται στη χρήση των 

μεθόδων υπολογισμού της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού του βυζαντινού χειρόγραφου 

στα μεταγενέστερα έργα αριθμητικής του Τρεβίζο και στη Suma του Pacioli αντίστοιχα. 

Επίσης η εισαγωγή των ψυχαγωγικών προβλημάτων στα δυτικά μαθηματικά έργα, τα οποία 

προβλήματα έχουν ρίζες στον κινεζικό πολιτισμό, αποδίδεται στο έργο Suma (1494), αλλά 

είναι πολύ πιθανό το προγενέστερο βυζαντινό έργο να είναι η πηγή άντλησης του 

συγκεκριμένου περιεχομένου. 
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Εφαρμόζοντας την ταξινόμηση Van Egmond (1976) στο περιεχόμενο της βυζαντινής 

αριθμητικής (βλέπε πίνακα 4), διαπιστώνουμε ότι οι έννοιες του έργου χωρίζονται σε τρία 

μέρη: (α) στο προκαταρκτικό υλικό το οποίο αποτελείται από τις βασικές αριθμητικές 

λειτουργίες στους ακεραίους και κλασματικούς αριθμούς μαζί με τις αναλογίες, (β) στα 

προβλήματα: εμπορικά, ψυχαγωγικά, γεωμετρικά (συμπεριλαμβάνονται τα προβλήματα 

μέτρησης) και στερεομετρίας και (γ) στο ειδικό μέρος, την άλγεβρα.  
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Πίνακας 4 

Εφαρμογή της ταξινόμησης Van Egmond στο περιεχόμενο του Βιενναίου Ελληνικού 

Φιλολογικού Κώδικα 65 (1436) 

Ταξινόμηση 
περιεχομένου 

Ελληνική Βιενναία Μαθηματική 
Πραγματεία, (φ. 11r-126r) 

Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός 
Κώδικας 65 (φ. 126v-140r) 

Προκαταρκτικό 
υλικό 

1. Οι τέσσερις πράξεις των 
ακεραίων αριθμών και οι 
δοκιμές τους 
2. Κλάσματα, λόγοι και 
αναλογίες 
 

Δεκαδικοί αριθμοί (μέσα από τον 
πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση 
μικτών) 

Προβλήματα Εμπορικά: Τόκου, Εταιρείας, 
Τιμές και προϊόντα και Μίξης 

Εμπορικά: Τιμές και προϊόντα, 
Εταιρείας, Ανταλλαγής και 
Συναλλάγματος 

Ψυχαγωγικά: Προβλήματα 
σειρών και προόδων, Έμμεσης 
απάντησης και Αν μου δώσεις 

 

Ψυχαγωγικά: Εύρεση της αρχής 
από το τέλος, Εύρεσης του όλου 
από το μερικό, Διαίρεσε τον 
αριθμό, Βρες τον αριθμό, 
Προβλήματα ποσοτήτων, Κοινής 
εργασίας, Προβλήματα σειράς 

Προβλήματα γεωμετρίας και 
στερεομετρίας 

 

Προβλήματα μέτρησης 

Ειδικό μέρος 1. Ρίζες πραγματικών αριθμών 
2. Επίλυση προβλημάτων 
(μέχρι 4ου βαθμού) 
3. Προβλήματα συστημάτων με 
τρεις αγνώστους. 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

και την υποδούλωση στην οθωμανική, ορίζεται από τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης των 

κατακτημένων Ελλήνων. Η προσπάθεια επιβίωσης του ελληνικού στοιχείου έχει ως 

συνεπακόλουθο την προσκόλληση στην ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Η απουσία 

οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί πλήγμα για την εκπαίδευση και τις 

θετικές επιστήμες ιδιαίτερα, οι οποίες βρίσκονταν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα 

γλωσσικά θέματα. 

Οι πρώτοι αιώνες της κατοχής, 15ος – 16ος αιώνας, σηματοδοτούνται από τον 

παραγκωνισμό των μαθηματικών, εφόσον η εκπαίδευση – τα κοινά σχολεία - στεγάζονται 

στις εκκλησίες και στα μοναστήρια και οι ιερείς διδάσκουν τους μαθητές μέσα από έργα 

θρησκευτικού περιεχομένου (Καράς, 1991). Συνεπώς η ελληνική μαθηματική παιδεία δεν 

ήταν εναρμονισμένη με τη μαθηματική δυτική παράδοση, αν αναλογιστεί κανείς τις πολλές 

σχολές αβάκων που λειτουργούσαν στις δυτικές πόλεις. Στη Δύση επίσης, η ινδοαραβική 

αριθμητική ήταν ευρέως διαδεδομένη μέσω των εγχειριδίων πρακτικής και θεωρητικής 

φύσης, τους άβακες και τους αλγόριθμους αντίστοιχα. Τα πρώτα αργά βήματα ανέλιξης της 

μαθηματικής επιστήμης γίνονται στα μέσα του 16ου αιώνα με τη διάδοση της εμπορικής 

αριθμητικής. 

Η διατήρηση της ελληνικής παιδείας συσπειρώνεται σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους 

πόλους. Από τη μια οι προσπάθειες των βυζαντινών κληρικών οι οποίοι στόχευαν στη 

συνέχιση της ελληνορθόδοξης παράδοσης και οι προσπάθειες τους να επικεντρώνονται στις 

τουρκοκρατούμενες περιοχές. Από την άλλη οι απόδημοι Έλληνες της Δύσης των οποίων οι 

ενέργειες αφορούσαν στις ιταλικές πόλεις και τα νησιά-κτήσεις τους και την καλλιέργεια του 

αρχαιοελληνικού προτύπου (Καστάνης, 2004). Περιοχές οι οποίες είχαν κατακτηθεί από 

Φράγκους και Ενετούς, είχαν καλύτερη τύχη λόγω της ευνοϊκότερης μεταχείρισης των 

κατοίκων, ανάμεσά τους και η γενέτειρα του Γλυζούνη Χίος, η οποία ήταν υπό την κατοχή 

των Γενοβέζων. 

Η αναγέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας και επιστήμης λαμβάνει χώρα από τα μέσα 

του 16ου μέχρι τον 18ο αιώνα, όπου διαμορφώνονται δύο ρεύματα, από τη μία οι επώνυμοι 

λόγιοι που πρόσκεινται στην ευρωπαϊκή παιδεία και από την άλλη οι άγνωστοι συγγραφείς 

με ανώνυμα έργα τα οποία επιχειρούν να δώσουν πρακτικές λύσεις σε καθημερινά 

προβλήματα (Βλαχάκης κ.ά., 2003). Οι πρώτες προσπάθειες έκδοσης ελληνικών έργων κατά 

τον 16ο και 17ο αιώνα, κυρίως στον ιταλικό χώρο, φανερώνουν την αγωνία των μελετητών 
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για την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου του ελληνικού λαού και της υποβαθμισμένης 

εκπαίδευσης και την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας. Η ιστορική διαδρομή της έκδοσης 

των ελληνικών κειμένων σύμφωνα με τον Lassithiotakis (1999), βεβαιώνει την ύπαρξη μιας 

εθνικής συνείδησης η οποία συμβάλλει ταυτόχρονα στη δημιουργία ή στη διατήρησή της, 

οπότε η συμβολή του έντυπου ελληνικού βιβλίου διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη 

σύγχρονη πολιτική ιστορία και στην κοινωνική εξέλιξη της νεώτερης Ελλάδας. Η 

αναγέννηση στην Ελλάδα παίρνει τη μορφή της παίδευσης του αμόρφωτου γένους, και οι 

Έλληνες λόγιοι, οι οποίοι βρίσκονται κατά κύριο λόγο κοντά στην εκκλησία, αναλαμβάνουν 

το έργο της αναγέννησης του πνεύματος. Οι ίδιοι δεν κατέχουν τις θεωρίες των μαθηματικών 

εις βάθος, μελετούν και εκδίδουν παράλληλα έργα φιλοσοφικού και επιστημονικού 

περιεχομένου, με τα πρώτα να αποτελούν την εισαγωγή στο νέο λόγο της εποχής, ο οποίος 

αναβάθμιζε τις θετικές επιστήμες (Γαβρόγλου, 1997). Η αναβάθμιση του περιεχόμενου των 

μαθηματικών εγχειριδίων, ο εμπλουτισμός των πρακτικών μαθηματικών με το θεωρητικό 

υπόβαθρο των γνώσεων, επιτυγχάνεται με τη στροφή των Ελλήνων λογίων στις θετικές 

επιστήμες κατά την προετοιμασία του επαναστατικού αγώνα, και τα μαθηματικά γίνονται το 

επίκεντρο των επιστημών (Βλαχάκης κ.ά., 2003). 

Η ανάγκη για μόρφωση και καλλιέργεια της μαθηματικής παιδείας για ένα λαό 

απαίδευτο, με έλλειψη μαθηματικών γνώσεων είναι έντονη στο χώρο της ορθόδοξης 

Ανατολής. Την περίοδο μεταξύ 16ου-18ου αιώνα, ενώ στη Δύση γίνεται η επανάσταση των 

επιστημών που οδηγεί στη δημιουργία των σύγχρονων μαθηματικών, στην Ελλάδα οι 

θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τον εκσυγχρονισμό 

των επιστημών (Μακρίδης, 1997), με αποτέλεσμα η Ανατολή να υστερεί σημαντικά στην 

νεώτερη επιστημονική σκέψη. 

Τα ελληνικά σχολεία τα πρώτα εκατό χρόνια της κατοχής ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Η 

κατάσταση αλλάζει στα μέσα του 16ου αιώνα με τη λειτουργία σχολείων βασικής 

εκπαίδευσης όπου οι μαθητές διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση και στοιχειώδη αριθμητική. Οι 

δάσκαλοι ήταν κυρίως μέλη του κλήρου, οπότε η διδασκαλία των μαθηματικών ήταν 

επιφανειακή εφόσον δεν είχαν ούτε οι ίδιοι τις γνώσεις (Τσιγώνη, 2005). Παρόλη τη 

σημαντικότητα της εμπορικής αριθμητικής, εντούτοις όπως αναφέρει ο Γοβδελάς στον 

πρόλογο του έργου του  Στοιχεία Άλγεβρας χρονολογίας 1806, αυτή «ολιγωρείται» σχεδόν σε 

όλα τα Κοινά Σχολεία εφόσον δεν αποτελούσε αντικείμενο διδασκαλίας (Καράς, 1992 ). Η 

έλλειψη προγραμματισμού στην εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσμα η παιδεία να είναι 

εξαρτημένη από τις πρωτοβουλίες μορφωμένων ατόμων και από την τάξη των εμπόρων, οι 
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οποίοι είχαν τις γνώσεις και τους πόρους για να προωθήσουν την ίδρυση σχολείων, την 

έκδοση και την κυκλοφορία βιβλίων, ιδιαίτερα στα εμπορικά κέντρα (Καράς, 1991).  

Τα πρώτα βήματα της πνευματικής ανάκαμψης του ελληνικού λαού γίνονται με την 

πρόσβαση σε έντυπα και χειρόγραφα εμπορικής αριθμητικής, τα οποία απευθύνονται στα 

πλατιά κοινωνικά δώματα, σε αντίθεση με έργα διαφορετικού χαρακτήρα τα οποία 

διδάσκονταν στις ανώτερες σχολές. Εκτός από τη βυζαντινή αριθμητική του 15ου αιώνα, 

υπάρχει και ένα άλλο χειρόγραφο πρακτικής αριθμητικής όπως αναφέρουν οι Σωτηράκης 

(1962) και Καστάνης (2014) το οποίο χρονολογείται στον 16ο αιώνα και προηγείται της 

έκδοσης της Λογαριαστικής του Γλυζούνη και αυτό γιατί αντί του μηδενός γίνεται χρήση της 

τελείας. Το περιεχόμενο αυτού του χειρογράφου παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τους 

ιταλικούς άβακες καθώς χρησιμοποιείται το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και περιλαμβάνει 

πράξεις με ακεραίους και κλάσματα, απλές και σύνθετες αναλογίες, εμπορικά προβλήματα 

εταιρείας όπως και ψυχαγωγικά προβλήματα.  

Η έλευση του 17ου αιώνα φέρνει ελπίδες εκπαιδευτικής ανάκαμψης, μέσω της δράσης 

των Ελλήνων εμπόρων και των απόδημων των ελληνικών παροικιών στις ιταλικές πόλεις, 

ιδιαίτερα της Βενετίας. Η πνευματική αναγέννηση γίνεται διάσπαρτα και ασυντόνιστα σε 

διάφορα κέντρα του ελληνισμού όπως η Κωνσταντινούπολη – με τη δράση των Φαναριωτών 

– και η Αλεξάνδρεια (Καράς, 1991). Έτσι αρχίζουν να δημιουργούνται εκ νέου οι σχέσεις με 

τον δυτικό κόσμο. Η οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της αστικής τάξης των εμπόρων 

ευνοεί την ανάπτυξη της εμπορικής μαθηματικής επιστήμης και δημιουργεί την ανάγκη για 

παραγωγή περισσότερων εγχειριδίων εμπορικής αριθμητικής, εφόσον το επίπεδο της 

Λογαριαστικής του Γλυζούνη κι άλλων εκλαϊκευτικών εμπορικών εγχειριδίων κρίνεται 

ανεπαρκές σε σχέση με αυτό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κέντρων. Αυτό πραγματώνεται με 

την έκδοση μεταφρασμένων εμπορικών εγχειριδίων και τη χρηματοδότηση των εκδόσεων 

μαθηματικών εγχειριδίων όπως του Μπαλάνου Βασιλόπουλου και του Ευγένιου Βούλγαρη, 

αρχές του 18ου και 19ου αιώνα αντίστοιχα, τα οποία διέθεταν δωρεάν (Τσιγώνη, 2005). 

Παρά τις προσπάθειες της εμπορικής τάξης, η επιστημονική παραγωγή στις ελληνικές 

περιοχές κρίνεται ανύπαρκτη καθώς οι οικονομικές δραστηριότητες κυρίως του εμπορίου και 

της παροχής υπηρεσιών, δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη της βιοτεχνικής παραγωγής, όπως 

ίσχυε στα άλλα ευρωπαϊκά κέντρα, ώστε να επενδυθούν πόροι στην ανάπτυξη της 

επιστημονικής σκέψης η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το κεφάλαιο της βιοτεχνικής 

παραγωγής (Μπαλτάς, 1997).  
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Πόλεις - εμπορικά κέντρα όπως η Χίος, η Σμύρνη, τα Ιωάννινα και με κοινωνική 

ευμάρεια ευνοούν την πνευματική ανάκαμψη. Ιδιαίτερα οι ενέργειες των εμπόρων των 

Ιωαννίνων, στα μέσα του 17ου αιώνα, με την εγκαθίδρυση ανώτερων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εισαγωγή της διδασκαλίας της μαθηματικής 

επιστήμης, συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της παιδείας (Τσιγώνη, 2005). 

Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε και για την πόλη της Βενετίας όπου η ελληνική κοινότητα 

διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην καλλιέργεια της πνευματικής προόδου των Ελλήνων. Η 

Βενετία εξαιτίας της σημαντικής εμπορικής της δραστηριότητας αλλά και των κτήσεών της 

στην Ανατολική Μεσόγειο είχε αναπτύξει κοινωνικοοικονομικούς και πνευματικούς δεσμούς 

με τους Έλληνες. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των δεσμών έλαβε η σύγκρουση της 

Βενετίας με την Οθωμανική αυτοκρατορία και πολλοί Έλληνες κάτοικοι των 

βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών έβρισκαν καταφύγιο στην πόλη. Παράλληλα, η 

Βενετία παρείχε ανταμοιβή για τις υπηρεσίες των Ελλήνων που συμμετείχαν στους αγώνες 

ενάντια στους Τούρκους (Καραθανάσης, 2010). Επιπρόσθετα, η πόλη λόγω της 

ανεπτυγμένης οικονομικής δραστηριότητας αποτελούσε πόλο έλξης για ναυτικούς, εμπόρους 

και καλλιτέχνες στην αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. 

Η ελληνική παροικία της Βενετίας υπήρξε η πιο σημαντική παρουσία του ελληνισμού 

στο εξωτερικό. Η ελληνική κοινότητα ίδρυσε το 1498 την Ελληνική Αδελφότητα η οποία 

μετείχε ενεργά στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης. Η 

παρουσία της ελληνικής κοινότητας στη Βενετία –η οποία έγινε πιο έντονη μετά την άλωση 

της Πόλης- επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή των μελών της σε έργα αρχιτεκτονικής και 

πολεοδομίας, αλλά και από την παραγωγή επιστημονικών έργων (Μαλτέζου, 1999). Οι 

Έλληνες της Βενετίας έφεραν μαζί τους τη βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση γι’ αυτό και 

έκτισαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου και ίδρυσαν, με τη χορηγία του ομώνυμου ευεργέτη 

της, τη Φλαγγίνειο Σχολή, μία σχολή ανωτέρου επιπέδου (Καραθανάσης, 2010). Ο 

Εμμανουήλ Γλυζούνης υπήρξε δραστήριο μέλος της Αδελφότητας. Χάρη στο κληροδότημά 

του, από κοινού με κληροδοτήματα άλλων μελών, αγοράστηκε ακίνητη περιουσία στην 

οποία ανεγέρθηκε στη συνέχεια η Φλαγγίνειος Σχολή στην οποία η Λογαριαστική του 

Γλυζούνη διδασκόταν ανάμεσα στα μαθήματα Φιλοσοφίας, Ρητορικής και της Λογικής 

(Καραθανάσης, 2010).  

Οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στους λόγιους της Ορθοδοξίας και της Ελληνικής 

Αδελφότητας της Βενετίας ευνόησαν την εισαγωγή της ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέψης 
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με κύρια πηγή το κορυφαίο για την εποχή το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα (Nikolaides, 

2011).Στη Βενετία σπούδασε ένας από τους πιο σημαντικούς λόγιους – φιλόσοφος, 

μαθηματικός και θεολόγος - και πρόδρομους του Νεοελληνικού διαφωτισμού, ο Μεθόδιος 

Ανθρακίτης. Η επιστροφή του στην ιδιαίτερη του πατρίδα, τα Ιωάννινα, σηματοδοτεί την 

εισαγωγή της διδασκαλίας των μαθηματικών στα σχολεία. Το έργου του Οδός Μαθηματικής, 

μετάφραση ξένων συγγραμμάτων αποτελείται από τρεις τόμους και περιέχει στοιχεία 

γεωμετρίας, τριγωνομετρίας, στερεομετρίας, αστρολογίας και γεωγραφίας (Τσιγώνη, 2003). 

Αλλαγές στους πολιτικούς θεσμούς και στις κοινωνικές δομές των κτήσεων της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας τον 18ου αιώνα ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και τον τομέα 

του εμπορίου στις βόρειες ελληνικές περιοχές και της ανατολικής Μεσογείου. Τα εμπορικά 

αστικά κέντρα μέσα από την επαφή τους με το δυτικό κόσμο θα φέρουν σταδιακά και τις 

αλλαγές που θα οδηγήσουν στη δημιουργία του κράτους (Αργυροπούλου & Ταμπάκη, 2011). 

Στα εμπορικά κέντρα όπου λειτουργούσαν ανώτερες σχολές συνήθως λειτουργούσαν 

παράλληλα και τυπογραφεία (Καράς, 1991). Αρκετοί ήταν οι έμποροι λόγιοι οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με την παιδεία ανάμεσά τους και ο σπουδαίος διδάσκαλος του έθνους 

Αθανάσιος Ψαλίδας στα Ιωάννινα, με σπουδές σε ιατρική, φυσικές επιστήμες και φιλοσοφία 

όπου ίδρυσε και δίδαξε στην Καπλάνειο Σχολή στα τέλη του 18ου αιώνα. συνέγραψε αρκετά 

έργα. Χειρόγραφό του, το οποίο περιέχει στοιχεία αριθμητικής και άλγεβρας, μετάφραση του 

καθηγητή του στη Βιέννη, με τίτλο α) Αριθμητική Περί δεκαδικών κλασμάτων. β) Στοιχεία 

Αλγέβρας του Μετζμπούργου διδασκάλου της μαθηματικής εν Βιέννη, μεταφρασθέντα εκ της 

λατινίδος εις την ημετέραν υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα του εξ Ιωαννίνων. γ) Περί 

αναλύσεως προβλημάτων βαθμού ορισμένου δευτέρου, βρίσκεται στην Εθνική βιβλιοθήκη 

Ελλάδος. 

Τον 18ο αιώνα παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή του επιστημονικού λόγου, αν 

και το βαρύ κόστος της έκδοσης των έργων περιόριζε σημαντικά την παραγωγή, με 

αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν σε χειρόγραφη μορφή (Καράς, 1991). Μέχρι την έκρηξη 

της γαλλικής επανάστασης στα τέλη αιώνα, ο Νεοελληνικός διαφωτισμός επικεντρώνεται 

κυρίως στην ανάπτυξη της ελληνικής φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης, στην 

καλλιέργεια εκείνης της παιδείας που θα είναι ικανή να αφυπνίσει το υποδουλωμένο έθνος 

από το σκοτάδι της οθωμανικής κυριαρχίας. Μέσα στο κλίμα της αναγέννησης των 

επιστημών και των γνώσεων, το ρεύμα του Διαφωτισμού που ξεκίνησε από τον ευρωπαϊκό 

χώρο, μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα για το χώρο των μαθηματικών είναι 

θετικό καθώς νέα μαθηματικά βιβλία, αριθμητικής κυρίως, με πολλά να περιέχουν θεωρία 
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και στοιχεία άλγεβρας, κάνουν την εμφάνισή τους. Λόγιοι της εποχής, όπως ο Ευγένιος 

Βούλγαρης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Θωμάς Δημητρίου, ο Νικηφόρος Θεοτόκης κ. ά. 

προχωρούν στη συγγραφή αριθμητικών με στοιχεία που υιοθετούν από ξενόγλωσσες 

αριθμητικές φημισμένων μαθηματικών κέντρων του εξωτερικού. Επομένως στον ελληνικό 

χώρο παρατηρείται υιοθέτηση των θετικών επιστημών από το δυτικό πρότυπο και όχι 

απαραίτητα παραγωγή επιστημονικής γνώσης. 

Οι Αθανασιάδης, Διαλέτης και Νικολαΐδης (1989) προέβησαν σε μια ταξινόμηση των 

βιβλίων, τα οποία εισήγαγαν τις θετικές και φυσικές επιστήμες στις ελληνικές περιοχές κατά 

την περίοδο 1700-1821, σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Εκλαϊκευτικά βιβλία (αριθμητικής, ιατρικής και γεωπονικής) 

2. Εξειδικευμένα βιβλία υψηλού επιπέδου 

3. Εγκυκλοπαίδειες γενικών γνώσεων 

4. Σχολικά βιβλία-εγχειρίδια μικρών τάξεων 

Ένας από τους στόχους της έρευνας είναι η μελέτη της εξέλιξης των μεθόδων 

επίλυσης των προβλημάτων και των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων που παρουσιάζονται 

στην Πρακτική Αριθμητική του Γλυζούνη σε μεταγενέστερα βιβλία πρακτικής αριθμητικής. 

Πώς η μαθηματική γνώση μετασχηματίζεται με το πέρασμα των χρόνων υπό τις αλλαγές στο 

κοινωνικό και οικονομικό σκηνικό με δεδομένη την επίδραση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 

στον ελληνικό χώρο και την αναβάθμιση της επιστημονικής σκέψης και του επιπέδου της 

μαθηματικής εκπαίδευσης;  

Η ύπαρξη μαθηματικών-εμπορικών εγχειριδίων κατά την Ενετοκρατία και 

Τουρκοκρατία μαρτυρεί την ανάγκη εκπαίδευσης της τάξης των Ελλήνων εμπόρων στην 

ελληνική γλώσσα, γι’ αυτό και πολλά έργα τα οποία κυκλοφόρησαν κυρίως τα τέλη του 18ο 

αιώνα και μετά, είναι μεταφράσεις αντίστοιχων ξενόγλωσσων. Η ανάπτυξη του εμπορίου 

από τα μέσα του 18ου αιώνα επέβαλλε τη συστηματοποίηση των εμπορικών γνώσεων. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Σκλαβενίτη (1991) η απογραφή των εμπορικών εγχειριδίων 

φανερώνει την ομαδοποίηση τους στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με το περιεχόμενο 

τους: 
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1. Έργα εμπορικής αριθμητικής 

2. Πίνακες ισοτιμιών 

3. Γενικά έργα 

4. Έργα εμπορικής νομοθεσίας 

5. Καταστιχογραφία 

6. Επιστολογραφία και εμπορική επιστολογραφία 

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τη μελέτη της κατηγορίας των εμπορικών 

αριθμητικών, όπου ανήκει και η πρώτη ελληνική αριθμητική, η Λογαριαστική του Μανόλη 

Γλυζούνη. Επικεντρώνεται στη διερεύνηση του περιεχομένου των μεταγενέστερων 

εμπορικό-μαθηματικών εγχειριδίων με χρονική περίοδο από τη γένεση της Λογαριαστικής 

τον 16ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 19ου -οπότε και αρχίζει μία νέα εποχή για τα 

μαθηματική παιδεία και εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο- και μελετά την εξέλιξη των 

μαθηματικών εννοιών μέσα το χρόνο. Το τέλος της Τουρκοκρατίας, η επιρροή του 

Διαφωτισμού θα φέρουν νέες εξελίξεις στη μαθηματική γνώση. Στον πίνακα 5 

περιλαμβάνονται εγχειρίδια εμπορικής αριθμητικής - έντυπα και χειρόγραφα - με πρακτικές 

γνώσεις, χρήσιμες για την εκτέλεση των συναλλαγών της καθημερινής ζωής.  
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Πίνακας 5 

Εγχειρίδια εμπορικής αριθμητικής κατά την Τουρκοκρατία 

Α/Α Συγγραφέας Έτος / τόπος 
έκδοσης 

Τίτλος έργου 

1 Αργυρός Πέτρος 1632 Η Αριθμητική 

2 Γοβδελάς Δημήτριος 1818, Ιάσιο Στοιχεία Αριθμητικής 

3 Δάρβαρης Δημήτριος 1803, Βιέννη Πρόχειρος Αριθμητική 

4 Δημητρίου Θωμάς 1809, Βιέννη Χειραγωγὸς ἔμπειρος εἰς τὰ τῆς 
πραγματείας 

5 Δούκας Κωνσταντίνος 1820, Βιέννη Πρακτική Αριθμητική, Τόμος Α’ και Β’ 

6 Μπαλάνος Βασιλόπουλος 1803, Βενετία Έκθεσις Ακριβεστάτη της Aριθμητικής 

7 Σπανόπουλλος Παναγιώτης 1803, Τεργέστη Αριθμητική εμπορική 

8 Σταγειρίτης Αθανάσιος 1810, Βιέννη Επιτομή Αριθμητικής 

9 Τζεχάνης Κωνσταντίνος 1769, Χάλη Ἐγχειρίδιον ἀριθμητικόν 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται επιγραμματικά το περιεχόμενο των αριθμητικών του 

ελληνικού χώρου. Η ανεύρεση των έργων (με εξαίρεση τα έργα με αρ. 1 και 9) κατέστη 

δυνατή μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Αθηνών «Κάτοπτρον», ένα 

πληροφορικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ιστορικές πληροφορίες σχετικές με την 

ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες από τον 17ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 

19ου αιώνα., στην ιστοσελίδα: http://www.lib.uoa.gr/katoptron/. 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



86 
 

Το περιεχόμενο των εμπορικών μαθηματικών εγχειριδίων επί Τουρκοκρατίας 

Η κατηγοριοποίηση των μαθηματικών εννοιών των εγχειριδίων εμπορικών 

αριθμητικής έγινε βάσει της ταξινόμησης Warren Van Egmond (1976), εφόσον το 

περιεχόμενο έχει κοινά στοιχεία με το περιεχόμενο των ιταλικών αβάκων. Η ταξινόμηση 

αφορά τρία μέρη: (α) το προκαταρκτικό υλικό δηλαδή τις εισαγωγικές έννοιες κάθε έργου, 

(β) τα προβλήματα και τους τύπους τους και (γ) το ειδικό μέρος, δηλαδή το θέμα με το οποίο 

ο εκάστοτε συγγραφέας ασχολείται στο τέλος του έργου. 

Α. Αργυρός Πέτρος, Η Αριθμητική, 1632 

Πίνακας 6 

Τα περιεχόμενα της Αριθμητικής του Αργυρού 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα 

Αρίθμηση 
Πίνακες πολλαπλασιασμού (εκτεταμένοι - 
11, 12, 16, 20, 24 και 32) 
Πίνακας με τα υπόλοιπα των διαιρέσεων με 
διαιρέτες τους 7 και 9 
Πράξεις ακεραίων 
Πράξεις κλασμάτων 

Εμπορικά 

Τιμές και προϊόντα 

Εταιρείας  

Ανταλλαγής  

Μίξης 

Συναλλάγματος 

Ψυχαγωγικά 

Διαίρεσε τον αριθμό 

Εύρεση της αρχής με 
αφετηρία το τέλος 

Αριθμητικές σειρές 
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Εικόνα 17 Η πρώτη σελίδα του χειρογράφου της Αριθμητικής του Αργυρού (1632) από το 

αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
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Β. Γοβδελάς Δημήτριος, Στοιχεία Αριθμητικής, Ιάσιο 1818 

Πίνακας 7 

Τα περιεχόμενα του έργου Στοιχεία Αριθμητικής (1818) 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα 

Πράξεις ακεραίων στις τέσσερις 
αριθμητικές πράξεις 

Πράξεις κλασμάτων 

Λόγοι και αναλογίες 

Απλές και αντίστροφες αναλογίες 
(μέθοδος των τριών και πέντε) 

Ρεεσιανή μέθοδος ή άλυσος 

Εμπορικά 

Εταιρείας 

Μίξης 

Τόκου 

Συναλλάγματος 

Ψυχαγωγικά 

Τιμές και προϊόντα 

Προβλήματα ποσοτήτων 

Διαίρεσε τον αριθμό 

 

 

 

Εικόνα 18 Το εξώφυλλο του έργου Στοιχεία Αριθμητικής (1818)  
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Γ. Δάρβαρης Δημήτριος, Πρόχειρος Αριθμητική, Βιέννη 1803 

Πίνακας 8 

Τα περιεχόμενα του έργου Πρόχειρος Αριθμητική (1803) 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα 
 

Ειδικό μέρος 

Ομογενείς και ετερογενείς 
(περιέχουν διαφορετικές 
μονάδες μέτρησης) 
αριθμοί, ακέραιοι και 
κλασματικοί 

Αρίθμηση (γραπτή-
προφορική) 

Πράξεις ακεραίων ( 
δοκιμές) 

Μετατροπές μονάδων 
μέτρησης  

Πράξεις κλασμάτων  

Απλές , σύνθετες και 
αντίστροφες αναλογίες 

Η αλυσιδωτή μέθοδος  

Η μέθοδος της ψευδούς 
υπόθεσης (απλή και 
διπλή) 

Εμπορικά 

Τόκου 

Εταιρείας 

Μίξης 

Ανταλλαγής 

Συναλλάγματος 

Ψυχαγωγικά 

Προβλήματα 
ποσοτήτων 

Κοινής εργασίας 

Προβλήματα με 
χρήματα 

Διαίρεσε τον αριθμό 

Εύρεση του όλου από 
το μερικό 

Ταρίφες 

Συναλλαγματική 
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Εικόνα 19 Το εξώφυλλο του βιβλίου Πρόχειρος Αριθμητική (1803) 
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Δ. Δημητρίου Θωμάς, Χειραγωγὸς ἔμπειρος εἰς τὰ τῆς πραγματείας, Βιέννη 1809  

Πίνακας 9 

Περιεχόμενα του έργου Χειραγωγὸς ἔμπειρος εἰς τὰ τῆς πραγματείας (1809) 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα Ειδικό μέρος 

Προπαίδεια  

Πράξεις ακεραίων 

Πράξεις κλασμάτων  

Απλοποίηση κλασμάτων 

Μεγαλύτερη προπαίδεια 

Κλάσματα νομισματικών 
μονάδων  

Απλές, σύνθετες και 
αντίστροφες αναλογίες  

Η μέθοδος της αλύσου  

Εμπορικά 

Συναλλάγματος 

Τόκου 

Εταιρείας 

Τιμές και προϊόντα 

Ψυχαγωγικά 

Προβλήματα 
ποσοτήτων 

Διαίρεσε τον αριθμό 

Εύρεση της αρχής 
από το τέλος 

Ταρίφες 

Συναλλαγματική 
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Εικόνα 20 Το εξώφυλλο του βιβλίου Χειραγωγός Έμπειρος της Πραγματείας (1809) 
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Ε. Δούκας Κωνσταντίνος, Πρακτική Αριθμητική, Τόμοι Α’ και Β’, Βιέννη 1820 

Πίνακας 10 

Η δομή του έργου Πρακτική Αριθμητική, Τόμοι Α’ και Β’ (1820) 

 Προκαταρκτικό υλικό Εμπορικά 
Προβλήματα 

Ειδικό 
μέρος 

Τόμος Α’ Ομογενείς και ετερογενείς αριθμοί 

Αρίθμηση  

Πράξεις ακέραιων (δοκιμές) 

Πράξεις με συμμιγείς αριθμούς 

Κανόνας εύρεσης του κοινού 
διαιρέτη δύο αριθμών 

Κριτήρια διαιρετότητας των 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, και 11  

Εύρεση του ΜΚΔ με τον αλγόριθμο 
του Ευκλείδη 

Πράξεις κλασμάτων 

Μετατροπές μονάδων μέτρησης με 
κλασματικούς αριθμούς (ανάλυση 
και επαναγωγή) 

Τιμές και 
προϊόντα 

Εταιρείας  

Συναλλάγματος 

Τόκου 

Ανταλλαγής 

Μίξης 

 

Τόμος Β’ Απλές, αντίστροφες και σύνθετες 
αναλογίες  

Η μέθοδος της αλύσου 

Τόκου και 
ανατοκισμού 

Εταιρείας 

Τιμές και 
προϊόντα 

Ανταλλαγής 
προϊόντων  

Συναλλάγματος 

Συναλλαγματική 

Ταρίφες  Έλ
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Εικόνα 21 Το εξώφυλλο του έργου Πρακτική Αριθμητική (1820) 

Στ. Μπαλάνος Βασιλόπουλος, Έκθεσις Ακριβεστάτη της Aριθμητικής, 1803 

Το έργο του Μπαλάνου χωρίζεται σε δύο μέρη, την πρακτική και τη θεωρητική 

αριθμητική, το κάθε μέρος δε αποτελείται από δύο βιβλία. Για την έρευνά μας ταξινομούμε 

το περιεχόμενο της πρακτικής αριθμητικής το οποίο και σχετίζεται με το περιεχόμενο της 

αριθμητικής του Μανόλη Γλυζούνη.  
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Πίνακας 11 

Κατανομή περιεχομένου της πρακτικής αριθμητικής του Βασιλόπουλου (1803) 

Προκαταρκτικό υλικό Προβλήματα Ειδικό μέρος 

Αρίθμηση  

Πράξεις ακεραίων 

Απλές, σύνθετες και 
αντίστροφες 
αναλογίες) 

Πράξεις κλασματικών 
αριθμών 

Πράξεις με συμμιγείς 
αριθμούς  

 

 

Εμπορικά 

Τιμές και 
προϊόντα 

Εταιρείας 

Τόκου 

Μίξης 

Ψυχαγωγικά 

Προβλήματα 
ποσοτήτων 

Εύρεση της αρχής 
με αφετηρία το 

τέλος 

Διαίρεσε τον 
αριθμό 

Εύρεση του όλου 
από το μερικό 

Γεωμετρίας/ 
μέτρησης 

- 

Τετραγωνικές 
και κυβικές 
ρίζες 

Στοιχεία 
αστρολογίας 

 

 

Εικόνα 22 Το εξώφυλλο της Αριθμητικής του Βασιλόπουλου (1803)  
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Ζ. Σπανόπουλλος Παναγιώτης, Εμπορική Αριθμητική, 1803 

Πίνακας 12 

Οι μαθηματικές ιδέες στην Εμπορική Αριθμητική (1803) 

Προκαταρκτικό υλικό Εμπορικά προβλήματα Ειδικό μέρος 

Πράξεις ακεραίων 

Πράξεις με κλάσματα 

Απλές, σύνθετες και αντίστροφες 
αναλογίες 

Μέθοδος της κατένας 

Τόκου 

Συναλλάγματος 

 

Ταρίφες 

Συναλλαγματική 

 

 

Εικόνα 23 Το εξώφυλλο της Εμπορικής Αριθμητικής (1803)  
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Η. Σταγειρίτης Αθανάσιος, Επιτομή Αριθμητικής, 1810 

Πίνακας 13 

Το περιεχόμενο του έργου Επιτομή Αριθμητικής (1810) 

Προκαταρκτικό υλικό Εμπορικά προβλήματα 

Αρίθμηση 

Πράξεις ακεραίων (δοκιμή του 9) 

Πράξεις κλασματικών αριθμών 

Απλές, σύνθετες και αντίστροφες αναλογίες 

Μέθοδος της κατένας 

Εταιρείας 

Τιμές και προϊόντα 

Συναλλάγματος 

Τόκου 
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Εικόνα 24 Το εξώφυλλο του έργου του Σταγειρίτη (1810) 

Θ. Τζεχάνης Κωνσταντίνος, Ἐγχειρίδιον ἀριθμητικόν, 1769 

Το έργο του Κωνσταντίνου Τζεχάνη δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κειμένων 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από στοιχεία τα οποία αναφέρει ο Σκλαβενίτης στο έργο του 

Τα εμπορικά Εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και η Εμπορική 

Εγκυκλοπαίδεια του Νικόλαου Παπαδόπουλου (1991), συμπεραίνουμε ότι η αριθμητική 

αυτή περιέχει τουλάχιστον εμπορικά προβλήματα συναλλάγματος και τις βάσεις της 

αριθμητικής. Το έργο του Τζεχάνη απευθύνεται σε αρχάριους. 
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Εικόνα 25 Το εξώφυλλο του έργου Ἐγχειρίδιον ἀριθμητικόν (1769) 

Η Αριθμητική του Πέτρου Αργυρού 

Από τα πιο πάνω ελληνικά έργα αριθμητικής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

χειρόγραφο πρακτικής αριθμητικής το οποίο βρέθηκε στο αρχείο τις Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου, στη Λευκωσία (κατάστιχο αρ. 42, βλέπε Παράρτημα 2). Το έργο φέρει τον τίτλο Η 

Αριθμητική του Πέτρου Αργυρού και χρονολογείται στο 1632. Αρχικά αναφέρεται στο έργο 

του Γ. Καρά Οι Επιστήμες στην Τουρκοκρατία (1992, σ. 37). Μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί 

και έχει πολύ μεγάλη ιστορική και μαθηματική αξία, τόσο για την Κύπρο όσο και για τον 

ευρύτερο ελληνικό και ευρωπαϊκό μαθηματικό χώρο. 

Πρόκειται για ένα μαθηματικό χειρόγραφο πρακτικής αριθμητικής 247 σελίδων το 

οποίο υιοθετεί εξολοκλήρου το ινδοαραβικό σύστημα αρίθμησης και παρουσιάζει υψηλή 

συσχέτιση με το περιεχόμενο των δυτικών αβάκων. Το έργο φέρει τη λέξη άβακας στην 

πρώτη του σελίδα «Αυτόν το βιβλίο του άβακα» (Αργυρός, 1632, σ. 1) (εικόνα 17). Είναι 

σημαντικό για την έρευνα εφόσον αμφότερα τα έργα των Γλυζούνη και Αργυρού 
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ακολουθούν το περιεχόμενο, τη δομή και το ύφος των ιταλικών αβάκων, να εξεταστεί η 

πιθανή μεταξύ τους σχέση. Τα δύο αυτά έργα είναι τα μόνα έργα πρακτικής εμπορικής 

αριθμητικής τα οποία έχουν βρεθεί στην Κύπρο. 

Δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του συγγραφέα Αργυρού σε 

ελληνικά ή κυπριακά σχολικά αρχεία ούτε και στα αρχεία ιταλικών πανεπιστημίων όπως το 

Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Εντούτοις, η ύπαρξη 

κοινών στοιχείων με τους ιταλικούς άβακες, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας 

είχε κάποιου είδους επαφή με τα ιταλικά εγχειρίδια - είτε λόγω της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας ή λόγω του μαθηματικού του υπόβαθρου - ή και με τη Λογαριαστική του 

Γλυζούνη, επειδή ήταν και το μοναδικό έντυπο εμπορικής αριθμητικής κατά την περίοδο 

συγγραφής της Αριθμητικής. Το βιβλίο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα με τη χρήση 

της καθομιλουμένης. Οι αναφορές του συγγραφέα στο Θεό και την Αγία Γραφή αλλά και σε 

φιλόσοφους, μαρτυρούν από τη μία την πίστη του στο Θεό και τη βαθιά γνώση του περί 

Θεολογίας και από την άλλη τη φιλοσοφική του γνώση. Η ανώτερη μόρφωσή του είναι αυτή 

που του επιτρέπει να γράψει ένα μακροσκελές ποίημα στο τέλος του έργου, στο οποίο 

εκθειάζει τα ωφελήματα του χριστιανικού βίου σε αντίθεση με τη ζωή εκτός αυτού. Μέσα 

από αυτό το ποίημα όπως και από το μαθηματικό περιεχόμενο φαίνονται οι διδακτικές αρχές 

του έργου οι οποίες από τη μια σχετίζονται με τη μάθηση των μαθηματικών - συγκεκριμένα 

με την υιοθέτηση των κανόνων και των βημάτων επίλυσης των διάφορων τύπων 

προβλημάτων οι οποίοι ευνοούν τη διαδικαστική κατανόηση - και από την άλλη με 

γενικότερες αρχές περί ηθικού βίου και της αξίας της μόρφωσης ως αγαθού για τον άνθρωπο. 

Παρουσιάζουμε το ποίημα: 

«Σήμερον ἐτελείωσα αὐτῆνον τὸ βιβλίον 

μὲ ὄρεξιν ἐγκαρδιακὴν καὶ θέλημαν ἀξίον 

Πέτρος ἐγὼ ὁ ταπεινὸς τάχατες καὶ σπουδαῖος 

τοῦ Ἰωάννου τοῦ σοφοῦ ἐκείνου τοῦ Ρουσέως 

καὶ ἃ δὲν ἀρέσει κανενοῦ ἀλλέως καὶ νὰ μετρήση 

περίτου ὀμορφύτερν ἂς πιάσει καὶ ἂς τὸ ποίση 

διατὶ ἡ γνώση πλεότερον δὲν πόριεν νὰ μετρήση 
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ραζοῦδες ὁμορφύτερες καὶ νὰ διανοήση 

μόνον αὐτὲς ποὺ χόραγεν ὁ νοῦς καὶ μέτρησά τες 

καὶ εἰς σχῆμαν τῆς ἀθύμησης ἔπιασα καὶ ἔγραψά τες 

ραζοῦδες, λέγω, συντροφιὲς μετὰ τῶν ἁλλαξίων 

πατέλλοι καὶ περπρατικές μετὰ τῶν μαγγουρίων 

μουλτουπλικάρια καὶ ἕτερα μετὰ τῶν παρτιρίων 

μονάδα καὶ σουτράρια μετὰ τῶν σουμαρίων 

τὰ ποιὰ ὅλα κατεβαίνουσιν πασάναν μὲ τὴν τάξιν 

εἰκονισμένα φαίνουνται καθὼς δηλοῖ ἡ πράξη 

πράξη λέγω τούτηνα τῆς Κύπρου ἡ μονάδα 

ἡ ποιὰ ὅλους εἰς αὐτὴν μᾶς φέρνουσιν ὁμάδα 

καὶ μ’αὔτην δουλευγόμεθαν ἄσπρα λέγω καὶ μαγγούρια 

δουκάτα καὶ σωστὰ χρυσᾶ μὰ τ᾽ἄσπρα νά ᾽ν κινούρια 

καὶ ἕτερη τῆς μέτρησης τοῦ ζύγιου λέγω καντάρια 

όγγιὲς μὲ δράμια καὶ ἀξαγιῶν τὰ φαίνουνται καθάρια 

καὶ ἄλλη μήτρα τοῦ ζυγιοῦ τῆς Βενετιᾶς ἀντάμα 

όγγιὲς καὶ λίρες τὸ λοιπὸν καθὼς φαίνουνται στὸ γράμμα 

μὲ τὴν μονέδαν αὐτηνὴν καθὼς εἶναι ἡ τάξη 

τοῦτο ποὺ λέγω Βενετιᾶς ποὺ κάμνουσιν τὴν πράξιν 

λίρες καὶ σολδία λέγω σου μετὰ τῶν πικκολίων 

γρόσια καὶ ἁξάγια τὸ λοιπὸν μετὰ τῶν δουκατίων 

καὶ ἁπλῶς ὅσα δουλεύουνται οἱ πραματευτάδες 

ὅλα δὰ μέσα βρίσκουνται εἰς ἀκριβὲς ὁμάδες. 
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Μόνον ἐσπούδαζε καλά, ἐβλέπε μὴν ὀκνεύης 

διὰ νὰ τὰ μάθης πλιά καλά, ἐκ στήθου νὰ τὰ ξεύρης. 

Τὸν ὕπνον ἀποδίωξον, μηδὲν πολλοκοιμᾶσαι 

διατὶ ὁ ὕπνος ὁ πολὺς ποσῶς οὐδὲν φελά σε 

καθὼς λαλοῦσιν οἱ σοφοὶ μάσιμα καὶ ὁ Κάτων 

'πέ τό ’ξια στὸ δεύτερον βιβλίον του τὸ Στάτον 

καὶ λέγει ἔτζι τὸ λοιπὸν ἀγρύπνει πλεοτέρον 

μὴ ἔστω ἔκδοτος τοῦ ὕπνου ὀξυτέρον 

διατὶ πολὺν τ᾽ ἀνάπαυμα πάντα τροφὴν αὐξάνει 

καὶ δίδεις περισσοὺς εἰς τὸ κορμὶν καὶ κάμνει 

μόνον ἀγάπα τὴν γραφὴν πάντα διὰ νὰ τιμᾶσαι 

τοὺς πάντας νὰ προσέχεσαι, καλλέως μὴν κρατεῖς νά᾽σαι 

διατὶ ὑπερηφάνεια ποσῶς οὐδὲν φελάει 

καὶ ὅποιος τὴν ἔχει αὐτηνὴν ὁ κόσμος τοῦ γελάει 

διατὶ Ἀδὰμ μετ᾽ αὐτηνὴν ἐξέβη ἐκ παραδείσου 

καθὼς τὸ λέγουν τὰ χαρτιὰ στὴν μέσην τὸ κηρύσσουν 

καὶ ἐπροξένησεν καὶ εἰς ἐμὰς αὐτὴν τὴν πικραμμένην 

ζωὴν ποὺ ζοῦμεν ἐδεπὰ πολλὰ τυραννισμένην 

τυραννισμένην λέγω περισσὰ διὰ τὰ κακὰ ποὺ γένουν 

στὸν κόσμον καὶ πληθύνουνται καθημερινὸν καὶ αὐξαίνουν 

κάκητες δὲ καὶ μόσματα ποσῶς οὐδὲν λιγαίνουν 

φαίνουνται μας καὶ αὐτὲς εἶναι ποὺ μᾶς πλουταίνουν 

ἀλήθεια πλοῦτον κάμνουσιν μὰ εἶναι τῆς κολάσης 
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καλὴ ὥρα του ποὺ δὲν θέλει αὐτῆνες διὰ νὰ πιάση 

θέλει σταθεῖν εἰς τὸ χορὸν ἐκεῖνον τῶν ἀγίων 

καὶ ἀκούσει θέλει καθαρὰ τὸν λόγον τῶν ἀξίων 

δεῦτε κληρονομήσατε τόν ’τοιμασμένον τόπον 

τὸν ποιὸν ἀποφασιστικὰ τὸν δίδει τῶν ἀνθρώπων 

ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς νά ᾽λθη μὲ παρρησίαν 

νὰ κρεῖ τὸν κόσμον ἅπαντα πρεπάμενα καὶ ἀξίαν 

οἱ δίκαιοι θέλουν χαρεῖν θωρῶντα τον ἐρχόντα 

οἱ ἁμαρτωλοὶ φοβούμενοι στεκάμενοι κλαμόντα 

ξιτραχηλισμένοι στέκουνται μετὰ πολλοῦ τοῦ φόβου 

πασάνας του τὰ κρίματα ἐκεῖ χαμὲ τὰ γνώθουν 

καὶ λέγουσιν ἀλίμονον ποῦ ᾽τον ὁ λογισμός μας 

καὶ ἀπατηθήκαμεν ἐμεῖς μ᾽ αὐτῆνον τὸν ἐχθρόν μας 

μὰ κείνη ἡ μετάνοσις τίποτες δὲν ἀξίζει 

οὐδὲ ποσῶς ὠφέλειαν τὶς κάμνει οὐδὲ χρήζει 

καὶ ὁ φοβερὸς κριτὴς τότες τοὺς ποφασίζει 

σὐρετε τρισκατάρατοι ᾽ποὺ μπρός μου τοὺς ὁρίζει 

μοναύτα καὶ ὁ πύρινος τότες τούσε πλακώνει 

καὶ παίρνει τους στὴν κόλασιν σὰν ἡ γραφὴ μᾶς λέγει. 

Καὶ μάκρυνα τὴν συντυχιὰν καὶ ἄφηκα κι ὁπού’μουν 

μὰ στρέφοντάς μου νὰ εἰπῶ ἄλλον ὅσον θυμούμουν 

τὴν ταπεινοσύνην πάντοτε τέκνον κάμε νὰ ἔχης 

τὴν ἀλαζόνειαν πάντοτε κάμε νὰ τὴν ἀπέχης 
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διατὶ ἀπὸ τὴν ἀλαζόνειαν πολλοὶ ἀπωλεστήκαν 

καὶ χάσασιν καὶ τὴν ζωήν, τὸν κόσμον στερευτήκαν 

μὰ ἡ ταπείνωσις ποτέ κανοῦ κακὸν δὲν κάμνει 

μὰ ὅποιος νὰ εἶναι ταπεινὸς ὁ κόσμος τὸν τιμάει 

κατὰ τοὺς σοφότατους ἐκείνους ὁποὺ λέσιν 

σιγὴ γὰρ οὐδεπόποτε οὐδὲν ἐλύπησέ συ 

μηδὲ εἰς θρύλους νὰ σταθῆς τουτέστιν τοὺς φλυάρους 

ποὺ κάμνουσιν τὲς μασκαριὲς ἔτζι σγοιὸν τοὺς ἀντάρους 

αὐτοὺς ποὺ τζαμπουνίζουσιν καὶ λέσιν ὅτι νὰ φτάσουν 

μὲ ἀναπὰν νὰ ζήσουσιν, τὸν κόσμον νὰ γελάσουν 

ποτὲ μὴν κάτζης μετ’ αὐτοὺς τάχα νὰ ξηφαντώσης 

διότις εἰς τὸ ὕστερον θέλεις τὸ μετανώσειν 

διατὶ σγοιὸν τρῶν καὶ πίνουσιν γυρεύουν νὰ μαλώσουν 

καὶ τότες καὶ ὁ σούπαχης τοὺς πιάνει νὰ πλερώσουν 

καὶ αὐτοὶ κάρτζα δὲν ἔχουσιν, μαγγούριν δὲν ποτάσσουν 

διατὶ σὲ τίτοιους ἄνθρωπους τὰ κάρτζα ’κριβά ’ναι νὰ τὰ τάσσουν 

καὶ αὐτήνους ἀξαφήνουν τους καὶ πιάνουν σε ἐσένα 

καὶ θὲ νὰ πλερώσης ἐσὺ καλά τὸν κοῦντον τοῦ πασάνα. 

Αὐτή ’ναι ἡ μετάνωσις ποὺ λέγω μετανώνεις 

διότις ἡ φλαροκοπιὰ εἰς αὖτον ἀποσώνει 

καὶ διὰ τοῦτον λέγω σου νὰ βλέπεσαι πῶς πάγεις 

κριβὰ διὰ νὰ φυλάγεσαι τὸν κόσμον τὸν περνάεις. 

Καὶ τίποτε ἄλλον δὲν λέγω ὡς ὅδε καὶ μουλλώνω 
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διατὶ τοῦ γράφειν δὲν πορῶ καὶ τοῦ λαλεῖν δὲν σώνω. 

Ἐγράφτην μὲ τὸ χέρι μου εἰς τοὺς χίλιους τετρακόχους 

εἰς τοὺς τριανταδύο τοῦ Χριστοῦ, λέγω, καὶ ἄλλους διακόχους 

εἰς τὲς δεκαέξι τοῦ μηνὸς ποὺ λέγουσιν Γενάρη 

αὐτοῦ ποὺ εἶναι θαυμαστὸς καὶ ἄνω τοῦ Φεβράρη. 

Ξομολογοῦμαι φανερά, πασάνας νὰ τὸ ξεύρη 

καὶ ὅποιος διαβάσει τὸ χαρτὶν ὅδε μέσα νὰ τό’βρη 

πὼς εἶμαι τόσα ἁμαρτωλὸς ἐκεῖ ὁποὺ νὰ τύχω 

ποὺ δὲν ἐφτάνω νὰ τὸ πῶ καὶ ὅλα νὰ τὰ συντύχω 

πᾶσα κακὸν ἐποίησα στὸν κόσμον ὁποὺ μπῆκα 

τὰ κρίματα τῆς κόλασης οὐδένα δὲν ἀφῆκα 

ἔφταισα καὶ ἀκούσια τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μου 

καὶ ἄλλα πολλὰ ἑκούσια καὶ ἦτον ἀπὸ ξαυτῆς μου 

ἔργα τὰ λόγια κατὰ νοῦν καὶ κατὰ διανοίαν 

ἅρπαξα, ἐρραθύμησα, ἐπῆρα ἀδικίαν 

ὤμοσα, ἐπιόρκησα, βλάσφημα ἐπολόμουν 

πολλοὺς ἐσυκοφάντησα καὶ ξέβηκα τοῦ νόμου 

ἐλύπησα, λοιδόρησα, ἔκλεψα μὲ πορνείαν 

καμπόσα λαθροφάγησα κ’ ἔποικα ἀδικίαν 

φίλος ἦρτεν εἰς αὔτου μου καὶ κατηγόρησά το 

τὸν ἀδελφόν μου ἔπληξα καὶ παρεπίκρανά το 

ἐσύντυχα κατάκρισιν, πολλές βολές τό’ποῖκα 

τὰ κρίματα τῆς κόλασης οὐδένα δὲν ἀφῆκα 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



106 
 

ἐστέκουμουν εἰς προσευχὴν καὶ ἔψαλα ὑμνωδίαν 

καὶ ὁ νοῦς μου εἰς ἀπόνερα ἦτον μ’ ἄλλην καρδίαν 

ἐτέλουν εἰς τὴν ἐκκλησιὰν κ’ ἔκαμνἀ το αὐτόνον 

ἐκενοδόξουν κάποσα καὶ περηφάνουν μόνον 

εἰς σκαλωσάδα μάταιον ἐκεῖ ποὺ νὰ φαντάκτην 

ὁ νοῦς μου ἐπετάσσετον καὶ ἡ συντυχιά μου ἀλλάκτην 

τῆς προσευχῆς ἐμέλησα καὶ τοῦ πνευματικοῦ μου 

δὲν ἔκαμνα τὸν λόγον του ποὺ λάλεν τοῦ Χριστοῦ μου 

νὰ ψηλοκοπηθῆ λέγω ὁ νοῦς καλὰ διὰ νὰ πιάση 

ἄλλαμαν οὕτως χοντρὲς ραζοὺς νὰ μηδὲν τὲς ξεχάση 

διατὶ μαθάνοντας χοντρὲς λέγω σ’πολυκαιρίας 

χάνει τὰ ἐπαράδερνε καὶ πᾶσιν εὐκαιρίας 

μὰ μαθάνοντας αὐτὲς μὲ τὲς χοντρὲς ἀντάμα 

ἔχει διπλὴν ἀνθύμησιν καὶ πιάνει τες τὸ ἅμα 

πιάνει τες λέγω τὸ λοιπὸν ὄνταν τὲς λησμονήσει 

καὶ νὰ τὲς δεῖ σ’ἀθύμησιν εὔχολα νὰ τὲς ποίση 

καὶ διὰ τοῦτον λέγω τους πὼς ἔν κάλλιον εἰς τοῦτον 

ἡ τέχνη νά ’ναι ἐδιπλὴ μετὰ τῶν πεπρατίκων 

μὰ πάλαι σγοιὸν νὰ φανιστῆ τοῦ πασανοῦ ἄς ποίση 

καὶ τὴν καλλιότερην μεριὰν ἄς διαλέξη καὶ ἄς κρατήση 

δι’ αὐτὸν τὲς ἔβαλα διπλὲς διὰ ὄρεξιν καθένος 

νὰ πιάσει ’ποιὰν τοῦ φανιστεῖ καθὼς εἶναι γραμμένον 

νὰ μὴν ποῦν καὶ τὸ πταίσιμον εἶναι ἀπὸ ἐμένα 
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καὶ ἔβαλα χοντρὲς ραζοὺς καὶ ὑψηλὲς πομένα. 

Τὸ μάθημαν εὑρίσκες το ἔτζι σγοιὸν νὰ θελήσης 

θέλεις ψηλές, θέλεις χοντρές, ὅσες θέλεις νὰ ποίσης 

μόνον ἐσπούδαζε καλά, δίωξε τὴν ὀκνίαν 

διότις ἡ αὐτήνη ἡ ὀκνιὰ φέρνει τὴν δυστυχίαν. 

Καὶ τέλος κάμνω τὸ λοιπὸν εἰς αὐτὸν ὁποὺ λέγω 

διατὶ πιὸν παραγγελιὰν δὲν σώνω νὰ προλέγω 

καὶ τὸν Θεὸν παρακαλῶ διὰ νὰ βοηθήση 

καὶ καλλιτάτην φώτισιν εἰς αὐτὸν νὰ ποιήση» (Αργυρός, 1632, σ. 234-240). 

Σχετικά με το μαθηματικό περιεχόμενο, η έλλειψη λεπτομερών εξηγήσεων στις 

μεθόδους επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, ενισχύει την υπόθεση ότι το χειρόγραφο του 

Αργυρού δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό παρά σε ένα κλειστό κύκλο του συγγραφέα, άτομα 

μορφωμένα τα οποία ενδέχεται να είχαν σχέση με το εμπόριο. 

Εκτός από τη μαθηματική του αξία, το χειρόγραφο του Αργυρού, φέρει επίσης 

σπουδαίο ιστορικό-πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς εμπεριέχει πολλές γαλλικές, ιταλικές και 

τουρκικές λέξεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο λεξιλόγιο των ντόπιων ως αποτέλεσμα των 

πολλαπλών κατακτήσεων και των επιδράσεων στην κουλτούρα της πατρίδας του. Τα 

εμπορικά προβλήματα του βιβλίου αποκαλύπτουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

στο νησί κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα (η Κύπρος ήταν υπό τουρκική κυριαρχία), καθώς 

και τις πολιτιστικές επιρροές από προηγούμενους κατακτητές, Ενετούς και Φράγκους. Το 

κείμενο το οποίο περιέχει πολλά εμπορικά προβλήματα, παρόμοια με αυτά των ιταλικών 

αβάκων, περιέχει επίσης ιταλικές λέξεις και νομίσματα, γεγονός που φανερώνει την επιρροή 

της εμπορικής κουλτούρας των Ενετών κατακτητών. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση στην Κύπρο, μέχρι το 1800 ακολουθείται η βυζαντινή 

παράδοση, βάσει της οποίας ο ιερέας κάθε χωριού και οι μοναχοί στα μοναστήρια έχουν τον 

ρόλο του δασκάλου. Τα παιδιά διδάσκονται ανάγνωση, γραφή, και βασική αριθμητική. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη μαθηματικά εκπαίδευση ειδικότερα, παρά μόνο στις αρχές 

του 19ου αιώνα όταν και καθιερώθηκε για πρώτη φορά η δημόσια εκπαίδευση και ο 
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σχεδιασμός προγράμματος σπουδών για τα μαθηματικά (Γαγάτσης, 2011). Κατά τη 

Φραγκοκρατία η εκπαίδευση είχε καλύτερη τύχη και αυτό μαρτυρείται από την ύπαρξη 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα περίχωρα της Λευκωσίας, καθώς και από την 

λειτουργία σχολών Θετικών Επιστημών και ιερατικών στο κέντρο της πόλης. Εντούτοις, δεν 

υπάρχουν στοιχεία για το πρόγραμμα των μαθηματικών (Περιστιάνης, 2000). Ο 14ος αιώνας 

χαρακτηρίζεται από εμπορική ανάπτυξη ιδιαίτερα στις πόλεις της Λευκωσίας και της 

Αμμοχώστου οι οποίες εξελίχτηκαν σε αστικά και εμπορικά κέντρα. Κατά την Ενετική 

περίοδο (1489-1571), οι Βενετοί έκλεισαν τα περισσότερα από τα ελληνικά σχολεία, ωστόσο 

η πόλη της Αμμοχώστου εξακολουθούσε να είναι γνωστή για τις αναγνωρισμένες ανώτερες 

σχολές στις οποίες διδάσκονταν ελληνικά και λατινικά (Gagatsis, Kiliari, & Papadaki, 2015). 

Αργότερα, στην οθωμανική εποχή, υπήρχαν δύο μορφές των σχολείων: τα ιδιωτικά σχολεία 

στα οποία χρέη δασκάλου εκτελούσε ένας κάτοικος του χωριού με βασικές γνώσεις 

ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και τα κοινοτικά σχολεία, όπου τον ρόλο του δασκάλου 

αναλάμβανε ένα προσοντούχο πρόσωπο ή ένας απόφοιτος «ελληνικού σχολείου» που 

δίδασκε με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής, με τη βοήθεια των πολύ ικανών μεγαλύτερων 

μαθητών (Χριστοδουλίδης, 2008, στο Γαγάτσης 2011). 

Το έργο του Αργυρού μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες: Η πρώτη αφορά το 

προκαταρκτικό υλικό και η δεύτερη, που είναι και το κύριο μέρος του βιβλίου, τα 

προβλήματα εμπορικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τις μεθόδους επίλυσης 

των προβλημάτων, στην πλειοψηφία τους είναι εμπορικά και λύνονται με τον κανόνα των 

τριών. Ο συγγραφέας εξηγεί την "θεμελιώδη αρχή" της εμπορικής δραστηριότητας με τον 

εξής τρόπο: Τρία πράγματα, δύο από αυτά όμοια, το ένα εκ των δύο το οποίο είναι 

μεταβλητή πολλαπλασιάζεται με ένα τρίτο διαφορετικό πράγμα και το γινόμενο διαιρείται με 

την αμετάβλητη ποσότητα. Το αποτέλεσμα είναι το όμοιο με αυτό που έχει πολλαπλασιαστεί 

νωρίτερα (Αργυρός, 1632, σ. 23). Η μέθοδος των τριών στη συνέχεια παρουσιάζεται και 

εφαρμόζεται στην επίλυση όλων των εμπορικών προβλημάτων. Είναι προφανές ότι η έννοια 

της αναλογίας δεν είναι εννοιολογικά κατανοητή, έμφαση δίνεται στη διαδικασία και όχι στη 

λειτουργική χρήση της έννοιας. Τα ψυχαγωγικά προβλήματα των αριθμητικών μοτίβων, τα 

οποία παρατίθενται στο τέλος του έργου, αποτελούν εξαίρεση στη διαδικαστική κατανόηση 

της γνώσης τα οποία ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κριτικής μαθηματικής σκέψης μέσα από τη 

γενίκευση και την αιτιολόγηση και παράλληλα αποτελούν εισαγωγή στην ανάπτυξη της 

αλγεβρικής σκέψης. 
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Τα αριθμητικά μοτίβα της Αριθμητικής 

Τα αριθμητικά μοτίβα της Αριθμητικής έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο. Είναι 

«γραμμικά μοτίβα» επειδή ο νιοστός όρος των μοτίβων μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή 

an+b (Zaskis & Liljedahl, 2002). Παρουσιάζονται μέσα από πίνακες εμπορικών κυπριακών 

προϊόντων ή αντικειμένων. Έτσι τα μοτίβα εκτός από τη μαθηματική τους αξία έχουν 

ιστορική και γλωσσική αξία, καθώς περιέχουν προϊόντα του εμπορίου της εποχής, με κάποια 

από αυτά να αποδίδονται στην κυπριακή διάλεκτο. Οι πίνακες βρίσκονται στο τέλος του 

βιβλίου και είναι επτά στο σύνολό τους: (α) Ψάρια και Πτηνά, (β) Πτηνά και θηλαστικά, (γ) 

Γαλακτοκομικά, ψάρια και άγρια ζώα, (δ) Θαλασσινά, (ε) Κρασιά, Μέλι και Λαχανικά, (στ) 

Φρούτα και ξηροί καρποί και (ζ) Φυτά. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένας από τους επτά 

πίνακες (πίνακας 14) του βιβλίου εφόσον τα μοτίβα επαναλαμβάνονται σε όλους τους 

πίνακες με την ίδια σειρά. Ο πίνακας περιέχει πτηνά και θηλαστικά της Κύπρου. Η εικόνα 26 

παρουσιάζει έναν άλλον πίνακα ο οποίος περιέχει κυπριακά προϊόντα όπως διαφορετικά είδη 

μελιού και λαδιού και λαχανικά. 

Η εισαγωγή των μοτίβων στο περιεχόμενο του άβακα του Αργυρού έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον. Αποτελούν πρωτοτυπία του συγγραφέα, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί σε 

αντίστοιχα ελληνικά εγχειρίδια. Ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζονται επίσης είναι 

ιδιαίτερος εφόσον αναγνώστης έρχεται πρώτα σε επαφή με τους πίνακες προϊόντων σε 

λεκτική μορφή, αλλά η αναγνώριση των αριθμητικών μοτίβων γίνεται αφού γίνει η 

αντιστοίχιση των δοσμένων αριθμών για κάθε ζώο/αντικείμενο που βρίσκονται στο κάτω 

μέρος του πίνακα με τα αντικείμενα που βρίσκονται στο πάνω μέρος του πίνακα (πίνακας 

14). Τα μοτίβα εισάγονται σε ανοικτό πλαίσιο, έτσι ο συγγραφέας ενθαρρύνει τη μαθηματική 

εξερεύνηση για την ανακάλυψή τους (της μαθηματικής γνώσης). Η μαθηματική εξερεύνηση 

όπου ο αναγνώστης καλείται να ανακαλύψει τα μοτίβα αποτελεί μια καινοτόμα μαθηματική 

πρακτική για την εποχή. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή καθοδήγηση για την ύπαρξή τους από 

τον συγγραφέα. Τα μοτίβα του Αργυρού αποτελούν δραστηριότητα της προ-αλγεβρικής 

σκέψης και αποτελούν μέρος της πρώιμης/ ανεπίσημης άλγεβρας η οποία δεν εισάγεται με 

αλγεβρικό συμβολισμό αλλά με έργα τα οποία σχετίζονται με τον αλγεβρικό συλλογισμό 

όπως η ανακάλυψη του κανόνα ενός μοτίβου, η εξαγωγή συμπεράσματος και η γενίκευση. 

Ποιος είναι ο όμως στόχος του συγγραφέα και ποια μέθοδο λύσης ανέμενε από τους 

αναγνώστες του την εν λόγω χρονική περίοδο; Όπως φαίνεται ο ίδιος απευθύνεται σε ένα 

κλειστό κύκλο μορφωμένων ατόμων ίσως και γνωστών και είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν 

τους είχε προειδοποιήσει για τον γρίφο-μοτίβο. Καταρχήν με το πρόβλημα των μοτίβων ο 
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Αργυρός κάνει μια σοβαρή εκτροπή από τη φιλοσοφία των αβάκων επειδή αναγκάζει τον 

αναγνώστη του να σκεφτεί «έξω από το συνηθισμένο». Ο συγγραφέας δεν δίνει οδηγίες ή 

υποδείξεις για τον αναγνώστη να εντοπίσει τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών. Η λύση που 

αναμένεται δεν είναι αλγεβρική με την έννοια ότι δεν αναμένεται χρήση αλγεβρικού 

συμβολισμού αλλά η διερεύνηση των αριθμητικών σχέσεων και η εξαγωγή συμπεράσματος. 

Αν και ο αλγεβρικός συμβολισμός με τη χρήση γραμμάτων πρωτοεμφανίστηκε στο τέλος του 

15ου αιώνα τα προβλήματα άλγεβρας στα έργα αυτού του είδους (άβακες) λύνονταν με 

πρακτική αριθμητική, εκτός και αν κάποιο έργο πραγματευόταν στο ειδικό του μέρος την 

άλγεβρα (Van Egmond, 1976). Όσον αφορά το άθροισμα σειράς, η χρήση του συμβόλου Σ 

αποδίδεται στον Euler στα τέλη του 18ου  αιώνα. Στην περίπτωση των μοτίβων η λύση με τη 

μέθοδο της λογικής αφορά τον εντοπισμό, την επέκταση του μοτίβου και την κατάληξη στον 

γενικό κανόνα για την εύρεση του οποιουδήποτε όρου και για το άθροισμα της σειράς, μέσω 

της διερεύνησης των σχέσεων και των δομών των αριθμών.  

 

 

Εικόνα 26 Ένας από τους πίνακες μοτίβων του Αργυρού (1632, σ. 247) 
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Πίνακας 14 

Πίνακας μοτίβων από την Αριθμητική του Αργυρού (1632, σ. 242) 

Ρίφιν 1 ἀρνὶν 2 Μουσχάριν 4 Φάσαν 8 Βουβάλιν 16 

ἄγριον 3 ἄγριον 3 λαγὸν 5 Γουρούνιν 9 Περιστέρι 17 

λαγὸν 5 ὄρνιθα 6 ὄρνιθα 6 χῆνα 10 Μαυρόπουλον 18 

στροῦθον 7 Στρούθους 7 Στρούθους 7 Γλαύκαν 11 αἶγαν 19 

Γουρούνιν 9 χῆνα 10 Περδίκιν 12 Περδίκιν 12 Κουδέλαν 20 

Γλαύκαν 11 Γλαύκαν 11 Τρυγόνιν 13 Τρυγόνιν 13 Καρδέλια 21 

Τρυγόνιν 13 πετεινὸν 14 πετεινὸν 14 πετεινὸν 14 σκορδαλλὸν 22 

ἀγριόρνιθα 15 ἀγριόρνιθα 15 ἀγριόρνιθα 15 ἀγριόρνιθα 15 Παπίραν 23 

Περιστέρι 17 Μαυρόπουλον 18 Κουδέλαν 20 Σικαλίδες 24 Σικαλίδες 24 

αἶγαν 19 αἶγαν 19 Καρδέλια 21 Πορδάλες 25 Πορδάλες 25 

Καρδέλια 21 σκορδαλλὸν 22 σκορδαλλὸν 22 ἀκταχινάρα 26 ἀκταχινάρα 26 

Παπίραν 23 Παπίραν 23 Παπίραν 23 Μελισσοφάους 27 Μελισσοφάους 27 

Πορδάλες 25 ἀκταχινάρα 26 Ζευγαλάτες 28 Ζευγαλάτες 28 Ζευγαλάτες 28 

Μελισσοφάους 27 Μελισσοφάους 27 γερανοὺς 29 γερανοὺς 29 γερανοὺς 29 

γερανοὺς 29 φιλικουτοῦνες 30 φιλικουτοῦνες 30 φιλικουτοῦνες 30 φιλικουτοῦνες 30 

Κίχλες 31 Κίχλες 31 Κίχλες 31 Κίχλες 31 Κίχλες 31 

     

1. ρίφιν 8. φάσαν 14. πετεινὸν 20. κουδέλαν 26. ἀκταχινάρα 

2. ἀρνὶν 9. γουρούνιν 15. ἀγριόρνιθαν 21. καρδέλια 27.μελισσοφάους 

3. ἄγριον     

4. μουσχάριν 10. χῆνα 16. βουβάλιν 22. σκορδαλλὸν 28. ζευγαλάτες 

5. λαγὸν 11. γλαύκαν 17. περιστέρι 23. παπίραν 29. γερανοὺς 

6. ὄρνιθα 12. περδίκιν 18.μαυρόπουλον 24. σικαλίδες 30.φιλικουτοῦνες 

7. στροῦθον 13. τρυγόνιν 19. αἶγαν 25. πορδάλες 31. κίχλες 

 

Όταν ο αναγνώστης τοποθετήσει, όπως πράξαμε, δίπλα σε κάθε ζώο/ αντικείμενο τον 

αριθμό που είναι στο δεύτερο (κάτω) μέρος του πίνακα 14, τότε θα παρουσιαστούν οι 

ακόλουθες αριθμητικές σειρές. 
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α. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Series 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th n Σ 

Term 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2n-1  

 

Το α μοτίβο είναι το κλασικό Πυθαγόρειο άθροισμα των n πρώτων περιττών αριθμών 	

. Αυτό στην ουσία επαναλαμβάνεται στα μοτίβα που ακολουθούν β1,γ, δ και ε. 

β. 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 

Series 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th n Σ 

Term 2 6 10 14 18 22 26 30 4n-2 2  

Term 3 7 11 15 19 23 27 31 4n-1 n+2  

 

β1. 2 6 10 14 18 22 26 30 

β2. 3 7 11 15 19 23 27 31 

Το δεύτερο μοτίβο (β2) Σ(4n-1) = 2 +ν είναι διαφορετικό και κρύβει το άθροισμα  

Σν = 1+2+…+n, εφόσον Σ(4n-1) = 4Σn - (1+1+…+1 n φορές) = 4Σn-n.  

Από τη σύγκριση των δύο αθροισμάτων 4Σν-ν = 2 +n προκύπτει αμέσως το Σν= n(n+1)/2. 

γ. 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 

Series 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th n Σ 

Term 4 12 20 28 36 44 52 60 68 8n-4 4  

 

Το μοτίβο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρατηρούμε ότι 4 

διαδοχικοί αριθμοί εμφανίζονται και οι επόμενοι 4 παραλείπονται. Αν πάρουμε τον πρώτο 

αριθμό από την κάθε ομάδα των τεσσάρων, ανακαλύπτουμε και τον κανόνα του μοτίβου. Για 

τους επόμενους τρεις αριθμούς της ομάδας ισχύει ο κανόνας:  

8n-3, 8n-2 και 8n-1 
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δ. 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 

Series 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th n Σ 

Term 8 24 40 56 72 88 104 120 136 16n-8 8  

 

Η σειρά αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι κάθε ομάδα 

αριθμών αποτελείται από 8 αριθμούς και η εύρεση του πρώτου ακολουθεί τον κανόνα 16n-8. 

Για τους επόμενους επτά ισχύει ο κανόνας: 

16n-7, 16n-6, 16n-5, 16n-4,16n-3, 16n-2, 16n-1 

ε. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Series 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th n Σ 

Term  16 48 80 112 144 176 208 240 272 32n-16 16  

 

Η τελευταία αριθμητική σειρά στο χειρόγραφο παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τις 

δύο προηγούμενες, μόνο που σε αυτή την περίπτωση ο κανόνας του μοτίβου είναι 32n-16 και 

οι αριθμοί της κάθε ομάδας αυξάνονται σε 16. 

στ. Σε κάποιους από τους πίνακες ο Αργυρός καταγράφει στο πάνω μέρος το γεωμετρικό 

μοτίβο: 1 2 4 8 16 (βλέπε Παράρτημα 2, εικόνα 81). 

Ο συγγραφέας της Αριθμητικής (1632) ρίχνει το βάρος του βιβλίου στην επίλυση των 

εμπορικών προβλημάτων με τη μέθοδο της αναλογίας. Όμως η ύπαρξη των μοτίβων ως 

μαθηματικό παζλ είναι το πρόβλημα το οποίο έχει μεγαλύτερο μαθηματικό ενδιαφέρον. Τα 

μοτίβα αποτελούν προβλήματα πρώιμης αλγεβρικής σκέψης (early-algebra task). Τη 

συγκεκριμένη εποχή δεν είναι σύνηθες να εμφανίζονται με αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο, 

‘κρυμμένα’ σε πίνακες. Στη βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι πολλοί άβακες περιέχουν 

προβλήματα σειράς (στο Van Egmond; 1976, Borghi; 1484, Arte dell’ Abbaco, 1478; 

Χάλκου, 2003; Hunger & Vogel, 1963) όμως ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται στον 

Αργυρό, σε ανοικτό πρόβλημα μαθηματικής εξερεύνησης σε μορφή πίνακα, δεν έχει 

εντοπιστεί σε άλλο εγχειρίδιο αριθμητικής. Τα μοτίβα του Αργυρού φανερώνουν την 
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ιστορική ανάπτυξη της άλγεβρας, εφόσον αποτελούν ένδειξη της πορείας διαμόρφωσης της 

άλγεβρας.  

Μοτίβα και αλγεβρική σκέψη 

Τα έργα με μοτίβα σχετίζονται με την ανάπτυξη του αλγεβρικού συλλογισμού. Το 

NCTM (2000) προτείνει τη συμπερίληψη θεμάτων που σχετίζονται με την άλγεβρα, όπως τη 

διερεύνηση των μοτίβων και σχέσεων επειδή αυτά προσφέρουν ευκαιρίες για τους νέους 

μαθητές να εντοπίσουν ένα μοτίβο, να κάνουν εικασίες, να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα 

και να παράγουν επιχειρήματα. Η γενίκευση ενός μοτίβου έχει σχέση με την ικανότητα του 

μαθητή να κατανοεί, να κατασκευάζει νοερά και να αιτιολογεί μια δομή μαθηματικών 

κανόνων (Rivera, 2015). Μοτίβα, λεκτική, αριθμητική ή γεωμετρικά, είναι απαραίτητα για 

την ανάπτυξη των αλγεβρικών και επαγωγικό συλλογισμό που ξεκινά από τα πρώτα στάδια 

της εκπαίδευσης των μαθηματικών. 

Τα μοτίβα συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη γενίκευση στα 

μαθηματικά. Η γενίκευση είναι αυτή που διασφαλίζει το μέλλον των μαθηματικών και 

φυσικών επιστημών εφόσον μια μαθηματική έννοια κρίνεται ανεπιτυχής αν δεν μπορεί να 

γενικοποιηθεί (Otte, Mendonça & de Barros, 2015). Η γενίκευση διαδραματίζει κεντρικό 

ρόλο στα μαθηματικά και αποτελεί δίοδο προς τον κόσμο της άλγεβρας (Amit & Neria, 

2008). Η ικανότητα γενίκευσης στα μαθηματικά είναι πολυδιάστατη και χαρακτηρίζεται από 

υψηλό επίπεδο σκέψης καθώς σε αυτήν εμπλέκονται η αφαιρετική σκέψη, η επαγωγική 

σκέψη, η οπτικοποίηση, η ευελιξία και η ικανότητα χειρισμού διαφορετικών εννοιών ή 

αναπαραστάσεων και η αιτιολόγηση. Η λογική της συνέχειας η οποία διέπει ένα μοτίβο, η 

εύρεση μιας σχέσης καθώς και η εξαγωγή ενός κανόνα ο οποίος αιτιολογεί το 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο, προάγει το μαθηματικό επαγωγικό συλλογισμό και την κριτική 

σκέψη.  

Η άλγεβρα εισάγεται από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης και τα μοτίβα σε 

διάφορες μορφές ως υποδιαίρεση του τομέα αυτού των μαθηματικών βοηθούν τους μαθητές 

να προβαίνουν στη γενίκευση. Κατά τον Radford (2000) η αλγεβρική σκέψη είναι η 

αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές πράττουν και κατανοούν εννοιολογικά  

για να φτάσουν στη γενίκευση.  

Ο επαγωγικός συλλογισμός αποτελεί τη διαδικασία σκέψης από το συγκεκριμένο/ 

μερικό στο γενικό συμπέρασμα ή κανόνα (Christou & Papageorgiou, 2007). Τα έργα με 

μοτίβα συχνά ζητούν από τον μαθητή να προβεί στη γενίκευσή τους, με την έννοια από μια 
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δεδομένη δομή να παρατηρήσει/ ανακαλύψει αυτό το οποίο είναι κοινό και να φτάσει σε ένα 

συμπέρασμα, στον γενικό κανόνα του μοτίβου. Μέσα από τη διερεύνηση μοτίβων οι μαθητές 

από μικρή ηλικία μαθαίνουν να προβαίνουν σε συμπεράσματα και αιτιολογήσεις και έτσι 

εμπλέκονται στη λογική της μαθηματικής ‘απόδειξης’. Αυτές οι ικανότητες είναι ουσιώδεις 

στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης.  

Η αλγεβρική σκέψη βασίζεται σε σχέσεις, στην αναγνώριση, ανάλυση και γενίκευση 

μοτίβων. Η έρευνα διαχωρίζει τον αλγεβρικό συλλογισμό από τον αλγεβρικό συμβολισμό, 

διότι αυτό που έχει ουσία είναι η εννοιολογική κατανόηση της δομής και των σχέσεων και 

όχι η χρήση των συμβόλων με έλλειψη κατανόησης. Είναι καθήκον της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να προετοιμάζει τους μαθητές για την ‘επίσημη’ άλγεβρα μέσω της διδασκαλίας 

θεμάτων σχετικών με την άλγεβρα, όπως είναι τα μοτίβα, η διερεύνηση σχέσεων, τα 

προβλήματα και η μοντελοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι 

ίδιες ιδιότητες της αριθμητικής εφαρμόζονται και στην άλγεβρα (Demosthenous & 

Stylianides, 2014). Οι προ-αλγεβρικές δραστηριότητες θα υποστηρίξουν την κατανόηση των 

μαθητών σε σχέση με τη δομική μορφή και γενικότητα των μαθηματικών (Blanton & Kaput, 

2005) και θα τους οδηγήσουν σε μαθηματική επιτυχία σε μεταγενέστερα στάδια της 

εκπαίδευσής τους, καθώς θα έχουν ήδη μια εννοιολογική κατανόηση της άλγεβρας. Εάν η 

έννοια του αριθμού και οι υπολογισμοί στερούνται νοήματος ή είναι ανεπαρκείς, οι μαθητές 

θα αδυνατούν σε μεταγενέστερο στάδιο να κατανοήσουν και να λειτουργήσουν λογικά 

χρησιμοποιώντας αλγεβρικό συμβολισμό. Η άλγεβρα και η αριθμητική συνδέονται καθώς η 

άλγεβρα πηγάζει από την αριθμητική. Ως εκ τούτου, αν οι μαθητές βιώνουν εμπειρίες 

σχετικές με την αλγεβρική σκέψη θα εμπεδώσουν με περισσότερη επιτυχία τις αλγεβρικές 

έννοιες. Προβλήματα τα οποία λύνονται με τη χρήση άλγεβρας, στο παρελθόν λύνονταν με 

πρακτική αριθμητική με τη χρήση μοντέλων και καταστάσεων που φανέρωναν τη λογική και 

τα εμπλεκόμενα μοτίβα/ σχέσεις (Booker & Windsor, 2010).  

Η ανάπτυξη της αλγεβρικής σκέψης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

επεξεργάζεται τις υφιστάμενες δομές, πώς οργανώνει, κατανοεί και εκφράζει τις σχέσεις 

(Radford, 2015). Έτσι, ο αλγεβρικός συλλογισμός είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που 

ξεκινά στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου και εξελίσσεται ανάλογα με την ηλικία, 

τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και την εμπειρία. 

Η θεωρία του Kaput (2008) ορίζει τις δύο βασικές πτυχές της αλγεβρικής σκέψης: 
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 Η δημιουργία και έκφραση γενικεύσεων και 

 Ο συλλογισμός με σύμβολα  

Ο αλγεβρικός συλλογισμός στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δομείται μέσα από τις 

ακόλουθες λειτουργίες/ ικανότητες: 

1. Γενικευμένη αριθμητική 

2. Συλλογισμός με μεταβλητές 

3. Η μοντελοποίηση ως ένα πεδίο για την έκφραση και την επισημοποίηση 

γενικεύσεων και σχέσεων των καταστάσεων οι οποίες μοντελοποιούνται (Kaput, 

2008). 

Η κατανόηση της άλγεβρας είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης 

οπότε και η εισαγωγή της από τα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης βάζει τα θεμέλια για την 

κατανόηση του περιεχομένου της με την οικοδόμηση αντιλήψεων σχετικά με μοτίβα, σχέσεις 

και δομές οι οποίες παίρνουν εννοιολογική και τυπική μορφή στη συνέχεια μέσα από τη 

διερεύνηση και ανάλυση της σχέσης των ποσοτήτων μεταξύ τους. Ένας σημαντικός στόχος 

της εκπαίδευσης για τους μαθητές της πρώτης βαθμίδας είναι η ανάπτυξη της κατανόησης 

των ιδιοτήτων των αριθμών και των σχέσεών τους (NCTM, 2000). Η Kieran εκτιμά ότι η 

ενσωμάτωση της άλγεβρας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς τη χρήση αλγεβρικών 

χαρακτήρων θα οδηγήσει στην αλγεβρική σύλληψη της αριθμητικής, και αυτό μέσω της 

ενίσχυσης των δραστηριοτήτων γενίκευσης. Η ίδια (Kieran, 1996) κατηγοριοποίησε τις 

σχετικές με την άλγεβρα δραστηριότητες σε τρεις ομάδες: 

1. Δραστηριότητες γενίκευσης 

2. Μετασχηματιστικές δραστηριότητες 

3. Μεταγνωστικές δραστηριότητες  

Οι δραστηριότητες γενίκευσης περιλαμβάνουν το σχηματισμό εκφράσεων και 

εξισώσεων που είναι τα αντικείμενα της άλγεβρας, όπως οι εξισώσεις που περιέχουν έναν 

άγνωστο που αντιπροσωπεύουν προβληματικές καταστάσεις, εκφράσεις γενίκευσης που 

προκύπτουν από γεωμετρικά ή αριθμητικά μοτίβα και εκφράσεις κανόνων που διέπουν τις 

αριθμητικές σχέσεις. Οι μετασχηματιστικές δραστηριότητες βασίζονται σε κανόνες και 

περιλαμβάνουν την επίλυση των εξισώσεων, ισοτήτων κλπ. Οι μεταγνωστικές 

χρησιμοποιούν την άλγεβρα ως εργαλείο, αλλά δεν αφορούν την άλγεβρα αποκλειστικά και 

γίνονται ακόμη και χωρίς τη χρήση άλγεβρας, όπως η επίλυση προβλήματος, η 
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μοντελοποίηση, η μελέτη τη δομής, η μελέτη της αλλαγής, η γενίκευση, η ανάλυση σχέσεων 

, η αιτιολόγηση και η διατύπωση υποθέσεων.  

Η φύση της αλγεβρικής σκέψης και η εστίασή της στην επαγωγική μορφή 

συλλογισμού, συμπεριλαμβανομένου και την κατανόηση της συμβολικής γλώσσας δείχνει τη 

συμμετοχή των γνωστικών συστημάτων που επιτρέπουν στους μαθητές να μετατοπιστούν 

από τους υπολογισμούς στην αναγνώριση και έκφραση σχέσεων. Η ανάπτυξη του 

αλγεβρικού συλλογισμού αρχίζει όταν κάποιος στρέφεται από την αριθμητική σκέψη στο 

συλλογισμό σχέσεων. Αυτή είναι μια πολυδιάστατη διεργασία είναι συνδεδεμένη με 

ψυχολογικούς και γνωστικούς παράγοντες (Chimoni, 2015). 

Η Chimoni (2015) ερεύνησε τα χαρακτηριστικά της αλγεβρικής σκέψης και τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο αλγεβρικός συλλογισμός δομείται και επηρεάζεται από 

διάφορους τύπους έργων και τρόπων σκέψης. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι το 

Αιτιώδες-Πειραματικό σύστημα, ο Παραγωγικός Συλλογισμός και η Εργαζόμενη Μνήμη 

παρουσιάζουν αμφίδρομη σχέση με την αλγεβρική σκέψη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που 

εξετάστηκαν (Δ’ δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου). Εν κατακλείδι, προτείνεται ένα πολυδιάστατο 

αλγεβρικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στους παράγοντες «Γενικευμένη Αριθμητική», 

«Συλλογισμός με μεταβλητές» και «Μοντελοποίηση ως ένα πεδίο για την έκφραση και την 

επισημοποίηση γενικεύσεων». Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η ανάπτυξη της αλγεβρικής 

σκέψης ανάμεσα σε 96 μαθητές της Ε’ δημοτικού μεταξύ 96 οι οποίοι έλαβαν δύο 

διαφορετικά είδη διδασκαλίας, βασισμένα σε τρεις ικανότητες της άλγεβρας: γενικευμένη 

αριθμητική, σκέψη με μεταβλητές, και τη μοντελοποίηση. Η πρώτη διδακτική παρέμβαση 

περιλάμβανε πραγματικές καταστάσεις από την καθημερινότητα, με ημι-δομημένες εργασίες 

με ανοιχτές ερωτήσεις η οποία έδινε στους μαθητές την ευκαιρία να εξερευνήσουν, ενώ η 

δεύτερη παρέμβαση αφορούσε μαθηματικές διερευνήσεις πιο δομημένες και 

καθοδηγούμενες με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι 

μαθητές που συμμετείχαν στο πρώτο μάθημα είχαν σημαντικά υψηλότερη συνολική 

απόδοση στον αλγεβρικό τρόπο σκέψης, διότι τα ημι-δομημένα ανοιχτά προβλήματα και η 

μοντελοποίηση καταστάσεων παρακινούν τους μαθητές να αναζητήσουν νόημα μέσα από τη 

μαθηματικοποίηση των προβλημάτων. 

Ιδιαίτερα για τα μοτίβα και τις εμπλεκόμενες ικανότητες με την αλγεβρική σκέψη, οι 

ακόλουθες δραστηριότητες δόθηκαν στους συμμετέχοντες: 
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 Προσδιορισμός των πιθανών όρων σε ένα αριθμητικό μοτίβο 

 Υπολογισμός του νιοστού όρου ενός γεωμετρικού μοτίβου 

 Γενίκευση ενός σύνθετου γεωμετρικού μοτίβου – εύρεση του κανόνα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν σε τέσσερις κατηγορίες αλγεβρικής 

σκέψης. Η πρώτη δεν παρουσίαζε ικανότητες αλγεβρικής σκέψης. Η δεύτερη είχε μέση 

απόδοση σε έργα γενικευμένης αριθμητικής και με μεταβλητές όπως η αναγνώριση και 

περιγραφή αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων. Η τρίτη ομάδα είχε μέση απόδοση σε 

έργα γενικευμένης αριθμητικής και με μεταβλητές και οι μαθητές κατάφερναν να εντοπίσουν 

πιθανούς όρους αριθμητικών μοτίβων και να υπολογίσουν το νιοστό όρο σε αριθμητικά και 

γεωμετρικά σχήματα. Η τέταρτη ομάδα είχε υψηλές επιδόσεις στα προηγούμενα έργα, αλλά 

αδυνατούσαν να μεταφράσουν ένα γεωμετρικό μοτίβο σε αριθμητική αναπαράσταση 

(Chimoni, 2015). 

Σχετικά με την κατανόηση μοτίβων, οι ερευνητές Michael, Elia, Gagatsis, Theoklitou 

& Savva (2006) προτείνουν ένα μοντέλο το οποίο αποτελείται από τρία επίπεδα. 

 Επίπεδο 1: Εμπειρική αφαίρεση των μαθηματικών σχέσεων. Οι μαθητές σε αυτό 

το επίπεδο είναι σε θέση να συνεχίσουν ένα μοτίβο. 

 Επίπεδο 2: Ασαφής χρήση ενός γενικού κανόνα. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο 

είναι σε θέση να προβλέψουν όρους περαιτέρω θέσεων σε ένα μοτίβο. 

 Επίπεδο 3: Σαφής χρήση ενός γενικού κανόνα. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο 

είναι σε θέση να γενικεύσουν το μοτίβο δίνοντας το συμβολικό ή λεκτικό κανόνα. 

Η έρευνά τους καταρχήν αποκάλυψε ότι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν ελλείψεις στο 

πρώτο επίπεδο σχετικά για την κατανόηση των μαθηματικών σχέσεων στο μοτίβο, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο δεύτερο επίπεδο, και αποτυγχάνουν να προβούν σε μια 

γενίκευση στο τρίτο επίπεδο. Κατά δεύτερο σε σχέση με το ρόλο των διαφορετικών 

αναπαραστάσεων σε σχέση με απλά και σύνθετα μοτίβα στα τρία επίπεδα κατανόησης, η 

έρευνα φανέρωσε ότι οι εικονικές αναπαραστάσεις καταστούν πιο εύκολη την κατανόηση 

σύνθετων μοτίβων σε σχέση με τις λεκτικές ενώ στα απλά μοτίβα η συμβολική μορφή 

καταγράφει μεγαλύτερη επιτυχία έναντι των άλλων. 

Η μαθηματική επιστήμη για τον Schoenfeld (1992) ορίζεται ως μια συνεχής 

προσπάθεια κατανόησης της λογικής των μοτίβων τα οποία διέπουν τον εξωτερικό και τον 

εσωτερικό μας κόσμο. Παρόλο που τα μαθηματικά στηρίζονται στην εκμάθηση κανόνων 

είναι αναγκαίο για τους μαθητές να σκέφτονται πέρα από αυτούς μέσα από τη διερεύνηση 
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και την εξερεύνηση μοτίβων και την αναζήτηση λύσεων και όχι απλά να απομνημονεύουν 

διαδικασίες επίλυσης, όπως και να προβαίνουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από 

μαθηματικό συλλογισμό και όχι να επιδίδονται στην επίλυση ασκήσεων. Με άλλα λόγια 

είναι σημαντικό η μάθηση των μαθηματικών να στηρίζεται στην κριτική μαθηματική σκέψη 

και να παρέχει την ευκαιρία για πραγματική, ουσιαστική αλλά και συνάμα δυναμική 

μαθηματική δραστηριότητα. Οι μαθητές να είναι ικανοί να ανταποκριθούν τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο αντιμετωπίζοντας προβλήματα της καθημερινής 

ζωής. 

Ιστορικά στοιχεία φανερώνουν ότι η ανάπτυξη της άλγεβρας είναι το αποτέλεσμα 

μιας οντολογικής διεργασίας, η οποία επιτρέπει στα άτομα να μετακινηθούν από τη 

διαδικαστική κατανόηση των μαθηματικών ιδεών στη δομική, εννοιολογική κατανόηση. 

Όπως επισημαίνοιυν οι Sfard και Linchevski (1994), η ιστορία των μαθηματικών απεικονίζει 

την προτεραιότητα της αριθμητικής σε σχέση με την άλγεβρα. Ενώ η αριθμητική 

επικεντρώθηκε σε αριθμούς και αριθμητικούς υπολογισμούς, η άλγεβρα εμφανίστηκε στη 

συνέχεια ως ένας τομέας που επίσης επικεντρώνεται στους αριθμούς και τους αριθμητικούς 

υπολογισμούς, με τη διαφορά ότι υπέβαλε «διαφορετικού τύπου ερωτήματα» και 

διαχειριζόταν τις αλγοριθμικές λειτουργίες με ένα πιο «γενικό τρόπο» (σ.92). Κατά συνέπεια, 

η ανάλυση των μοτίβων του Αργυρού υποδεικνύει τη μετάβαση από την εκτέλεση 

συγκεκριμένων αριθμητικών διεργασιών στην περιγραφή της γενικής δομής μιας 

αριθμητικής διαδικασίας. Επιπλέον, το περιεχόμενο των μοτίβων υποστηρίζει την ιδέα ότι η 

αλγεβρική σκέψη εμφανίστηκε πολύ πριν την εισαγωγή κάποιας συμβολικής 

αναπαράστασης. Αυτή είναι η πρώιμη αλγεβρική σκέψη που, στις μέρες μας, αναμένεται από 

τους μαθητές να αναπτύξουν πριν από την εισαγωγή της επίσημης άλγεβρας με τη χρήση των 

συμβόλων (Sfard & Linchevski, 1994). Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των μοτίβων της 

Αριθμητικής παρέχει στοιχεία σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της άλγεβρας ως συνέχεια της 

αριθμητικής. 

Η γένεση της Λογαριαστικής 

Η Λογαριαστική ξεκινά το μεγάλο ταξίδι της την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Πρόκειται για το πόνημα του νεαρού Μανόλη Γλυζούνη, ο οποίος εγκατέλειψε την πατρίδα 

του τη Χίο προς αναζήτηση επαγγελματικής απασχόλησης στη Βενετία, το Βατικανό και την 

Ισπανία. Ο Γλυζούνης κατάφερε να εργαστεί ως κωδικογράφος κι εκδότης, ακόμη και ως 

μυστικός πράκτορας των χριστιανικών δυνάμεων στον πόλεμο κατά των Οθωμανών 

(Παπαδάκη, 2005). Σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες –
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χρονικές και τοπικές- κατά τις οποίες ο Γλυζούνης έγραψε τη Λογαριαστική, στη Χίο ή στη 

Βενετία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δημιουργείται και η Πρακτική Αριθμητική του 

Γλυζούνη στα μέσα του 16ου αιώνα, η οποία συσχετίζεται με τις μαθηματικές τάσεις της 

ιταλικής χερσονήσου οι οποίες διαμορφώθηκαν στα σημαντικά εμπορικά κέντρα της Ιταλίας 

Βενετία, Φλωρεντία και τη Γένοβα. Επομένως το βιβλίο του Γλυζούνη, για τα ελληνικά 

δεδομένα, δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί και πρωτοποριακό, εφόσον πρόκειται για την 

πρώτη έντυπη ελληνική αριθμητική η οποία ακολούθησε τη μαθηματική τάση της εποχής της 

ιταλικής αναγέννησης που είχε ως επίκεντρο τα εμπορικά μαθηματικά. Πολύ σημαντικό 

ρόλο έπαιξε ότι το βιβλίο του Γλυζούνη ήταν έντυπο οπότε και η διάδοσή του ήταν πολύ 

ευκολότερη σε σχέση με τα χειρόγραφα, αν λάβει κανείς υπόψη την εύρεση ενός 

χειρογράφου εμπορικής αριθμητικής που προηγείται της Λογαριαστικής (Σωτηράκης, 1962). 

Το χειρόγραφο χρονολογείται περίπου στο 1550 και παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την 

κατηγορία των αβάκων, περιέχει τους αλγόριθμους ακεραίων και κλασμάτων και την 

αραβική γραφή, αλλά αντί του μηδενός παρουσιάζεται το σύμβολο της τελείας, επίσης 

προβλήματα πρακτικής αριθμητικής εταιρείας και κληρονομιάς (Καστάνης, 2014) 

Ο Μανόλης Γλυζούνης γεννήθηκε κοντά στο 1540 στη Χίο υπό γενοβέζικη κυριαρχία 

(Παπαδάκη, 2005). Η ενασχόληση με το εμπόριο υπήρξε καθοριστικός παράγοντας 

επιβίωσης του ελληνικού στοιχείου του νησιού, γι’ αυτό και οι μαθηματικές και εμπορικές 

γνώσεις όπως και η γνώση ανάγνωσης και γραφής, ήταν αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των 

καθημερινών συναλλαγών των κατοίκων. Με τη συμβολή Ελλήνων λογίων δημιουργήθηκε 

ένα ευνοϊκό κλίμα μάθησης στο νησί, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Γλυζούνης (Παπαδάκη, 

2005).  

Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας τους, από τα τέλη του 13ου αιώνα οι Γενοβέζοι με 

την πάροδο του χρόνου έγιναν πιο ελαστικοί με τους Έλληνες κατοίκους του νησιού. 

Επέτρεπαν ακόμη και τους μικτούς γάμους, ανάμεσα σε Γενοβέζους και ορθόδοξους. Ως εκ 

τούτου, δημιουργήθηκε μια μικτή κοινωνία με κοινά ήθη κι έθιμα. Πολλοί από τους νησιώτες 

είχαν πάει στην ιταλική χερσόνησο για να αναζητήσουν την καλύτερη εκπαίδευση και την 

εργασία, όπως και έπραξε και ο Γλυζούνης στα μέσα του 16ου αιώνα. Αυτοί που παρέμειναν 

στο νησί συνεργάζονταν με τους Γενοβέζους κυβερνήτες για να προστατεύουν τα κοινά τους 

συμφέροντα, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τη βιοτεχνία από εξωτερικούς κινδύνους, κυρίως 

από την οθωμανική απειλή. 
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Οι Γενουάτες παρέδωσαν τελικά το νησί στους Τούρκους το 1566. Οι Έλληνες της 

Χίου με τις διπλωματικές τους δεξιότητες κατάφεραν να κερδίσουν ένα ορισμένο είδος 

αυτονομίας. Παρ’ όλα αυτά, η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να φθάσει σε υψηλό επίπεδο και 

η μαθηματική εκπαίδευση ειδικότερα, κρίνεται ανεπαρκής.  

Υποθέτουμε ότι ήταν το πνευματικό επίπεδο του Γλυζούνη που του έδωσε την 

ευκαιρία να μελετήσει χειρόγραφα σε βιβλιοθήκες της Ανατολικής Μεσογείου και να 

τυπώσει στη Βενετία το 1569, σε ηλικία 29 ετών, το πρώτο έντυπο μαθηματικό ελληνικό 

βιβλίο, το οποίο και επανέκδωσε το 1596, σε 611 αντίτυπα (Παπαδάκη, 2005). Η διαμονή 

του στη Βενετία και η ενεργός συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης όπως και 

η εμπλοκή του στις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας, του έδωσε την ευκαιρία να 

εκπληρώσει τις πνευματικές του αναζητήσεις, οι οποίες διήρκησαν μέχρι τα βαθιά του 

γεράματα και το θάνατό του το 1597 (Φιλήτας, 1858). 

Το βιβλίο του Γλυζούνη δεν περιλαμβάνει θεωρητικά μαθηματικά στοιχεία, όπως 

άλλωστε και οι άβακες από τους οποίους δέχθηκε επιρροή. Δεν ήταν σκοπός του άλλωστε να 

απευθυνθεί σε άτομα μορφωμένα, αλλά στα αμόρφωτα λαϊκά στρώματα με φτωχό 

μαθηματικό υπόβαθρο έως και ανύπαρκτο. Η ανησυχία του ήταν η διάδοση του βιβλίου στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό και η μετάδοση των πρακτικών μαθηματικών γνώσεων που θα 

διευκόλυναν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.  

Το πόνημα του Γλυζούνη παραλείπεται από τον κατάλογο των αιωνόβιων 

μαθηματικών βιβλίων του Karpinski (1933), με κριτήρια συμπερίληψης την κυκλοφορία και 

τη χρήση των βιβλίων για περισσότερα από 100 χρόνια και τον αριθμό εκδόσεων, 

προϋποθέσεις τις οποίες η Λογαριαστική πληροί χωρίς αμφιβολία. Η μόρφωση του Μανόλη 

Γλυζούνη δεν έχει σχέση με την ιδιότητα του επιστήμονα των μαθηματικών όπως είναι 

αντιληπτή σήμερα, οι γνώσεις που κατείχε ήταν γενικού περιεχομένου. Υπήρξε ένας 

πνευματικός άνθρωπος, λόγιος της εποχής, ο οποίος μέσα από τη μελέτη των μαθηματικών 

εγχειριδίων και συγκεκριμένα των ιταλικών αβάκων, προσπάθησε να κατανοήσει και να 

μεταφέρει μέσα από το σύγγραμμά του αυτές τις στοιχειώδεις πρακτικές μαθηματικές 

γνώσεις, που τόση ανάγκη είχε ο ελληνικός πληθυσμός. Η κοινωνική πραγματικότητα των 

Ελλήνων δεν του ήταν άγνωστη. Μέσα από τους στοχασμούς και τις ανησυχίες του για το 

μορφωτικό επίπεδο των συμπατριωτών του, επιδίωξε την αναβάθμιση της σκέψης τους και ο 

τρόπος ήταν φανερός∙ προσέφερε ένα βιβλίο-οδηγό στη διεκπεραίωση των καθημερινών 

προβλημάτων του εμπορίου και της αγοράς γενικότερα, που θα αναβάθμιζε την ποιότητα 
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ζωής. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στον πρόλογο στην έλλειψη παιδείας και ιδιαίτερα στην 

περιθωριοποίηση των επιστημών: «Επειδή το παν της σοφίας ζημιωθέντες εις τοσούτον 

απαιδευσίας προήχθημεν, άμα μεν της βασιλείας στερηθέντες, άμα δε πάσης σοφίας τε και 

επιστήμης γυμνωθέντες (οις κρίμασι κύριος οίδε), δειν έγνων μη παριδείν, αλλά καν εκείνων 

απερ των αναγκαίων εστί και επί ταις ημών εμπορίας χρώμεθα, πάσιν δώρον τι κοινόν και 

επωφελές εντυπώσας χαρίσασθαι∙ την θρυλλουμένην δηλαδή παρά πάντων πρακτικήν 

αριθμητικήν…» (Γλυζούνης, 1569). 

Υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις σε σχέση με την παραγωγή της Λογαριαστικής. Σε 

αντίθεση με την Παπαδάκη η οποία θεωρεί ότι ο Γλυζούνης έγραψε και εξέδωσε την 

αριθμητική, ο Καστάνης θεωρεί ότι ο Γλυζούνης δεν είναι ο συγγραφέας του έργου αλλά ο 

εκδότης κάτι που υποστηρίζει ότι μαρτυρείται από το εξώφυλλο του έργου όπου αναφέρεται 

ως εκδότης και όχι ως συγγραφέας.  

Η πρώτη έντυπη ελληνική αριθμητική πρωτοεκδόθηκε το 1569 στη Βενετία, και 

αργότερα τα έτη 1596 (δύο εκδόσεις), 1621, 1641, 1654, 1679, 1681, 1687, 1708, 1724, 

1750, 1765 (δύο εκδόσεις), 1777, 1779, 1783 (δύο εκδόσεις), 1804, 1809, και 1818. 

Επομένως, μέσα σε χρονικό διάστημα 250 χρόνων, έχουμε σύνολο 21 εκδόσεων του έργου. 

Ειδικότερα, αυτές κατανέμονται χρονικά ως εξής: τρεις εκδόσεις στον 16ο αιώνα, έξι στον 

17ο αιώνα, εννιά στον 18ο αιώνα, και τρεις εκδόσεις κατά τον 19ο αιώνα (Παπαδόπουλος 

1984, στο Γαγάτσης, 2011). 

Το κύριο μέρος του βιβλίου αποτελείται από δύο τμήματα, από τα οποία το πρώτο 

πραγματεύεται την εφαρμογή απλών αριθμητικών πράξεων και το δεύτερο την επίλυση μιας 

σειράς προβλημάτων που αφορούν σε θέματα επιχειρησιακού εμπορικού, αλλά και 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Το βιβλίο κλείνει με μια μέθοδο για τον υπολογισμό της 

ημερομηνίας του Πάσχα και των κινητών εορτών που εξαρτώνται από αυτό, κατά το 

ορθόδοξο τυπικό. Η Λογαριαστική υπήρξε ένας χρήσιμος οδηγός στην εκμάθηση της 

αριθμητικής και ένα πρακτικό βοήθημα για το εμπόριο και την διεκπεραίωση των 

καθημερινών συναλλαγών της αγοράς. Εκτός από τον μαθηματικό του ρόλο, το βιβλίο ήταν 

χρήσιμο στον υπολογισμό του Πάσχα των Ορθοδόξων, καθώς η καθημερινότητα των 

Ελλήνων ήταν συνυφασμένη με την ορθόδοξη πίστη. 

Η συσχέτιση της αριθμητικής του Γλυζούνη με τους ιταλικούς άβακες είναι δύσκολο 

να αμφισβητηθεί. Αντί του όρου άβακας, στα βιβλία πρακτικής αριθμητικής 

χρησιμοποιήθηκαν οι ονομασίες αριθμητική, αλγοριθμική ή πρακτική αριθμητική με πιο 
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διαδεδομένη την τελευταία (Van Egmond, 1976). Η ονομασία «Λογαριαστική» προέρχεται 

από τον πλατωνικό συνώνυμο όρο «Λογιστική», που ήταν πολύ διαδεδομένος στα αρχαία 

αλλά και στα βυζαντινά χρόνια (Βλαχάκης κ. ά., 2003). 

Η αριθμητική του Γλυζούνη βάζει τα θεμέλια στη δόμηση των πρακτικών 

μαθηματικών σε μία κοινωνία με ανύπαρκτη μαθηματική παιδεία και αποτέλεσε για δύο 

αιώνες τη μοναδική μαθηματική πηγή, για λόγιους και μη, αν αναλογιστεί κανείς τις 

εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις της εποχής και την καθυστερημένη έκδοση άλλων βιβλίων 

αριθμητικής, τα οποία εμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα. 

Το γεγονός ότι η Λογαριαστική αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στην μαθηματική 

εκπαίδευση των Ελλήνων αιώνες μετά την πρώτη της έκδοση, αναμφίβολα δεν αποτελεί 

τυχαίο γεγονός. Ο Σωτηράκης (1962) στο βιβλίο του με τίτλο Συμβολή στην έρευνα του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού-Τα Μαθηματικά επί Τουρκοκρατίας, επικαλείται τη βιογραφία 

του Ευγένιου Βούλγαρη και περιγράφει με γλαφυρότητα ένα περιστατικό που αποκαλύπτει 

τη μεγάλη αγάπη για το λαϊκό βιβλίο αριθμητικής: «Όταν στα 1761 ο περίφημος Ευγένιος 

Βούλγαρης, δίδασκε μαθηματικά στην Πατριαρχική Σχολή, ο διδάσκαλος των γραμματικών 

Δωρόθεος Μυτιληναίος για να τον προσβάλει, επειδή τάχα δίδασκε ανώφελα και ταπεινά 

πράγματα, όπως η γεωμετρία και η αριθμητική, πλήρωσε έναν καρβουνά και παρουσιάστηκε 

στο μάθημα του Ευγένιου, με τον Γλυζώνιον στο χέρι, για να του λύσει ένα πρόβλημα» (σ. 

18-19). Το ίδιο σκηνικό, με μικρή απόκλιση, περιγράφει ο Ιώσηπος Μοισιόδακας στην 

Απολογία του (Μοισιόδακας, 1976). Το «Γλυτζούνι» έχαιρε βαθιάς εκτίμησης από πολλούς 

ανθρώπους των γραμμάτων της εποχής και είχε μετατραπεί σε ένα είδος «Ευαγγελίου» της 

εμπορικό-μαθηματικής και θρησκευτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το περιεχόμενό του. Η 

ιστορική αξία της αριθμητικής του Γλυζούνη είναι αδιαμφισβήτητη. Για 250 χρόνια το 

«Γλυτζούνι» (Αγαθοκλέους, 1985) όπως το αποκαλούσαν λόγω της μεγάλης απήχησής του 

θεωρείτο το «Ευαγγέλιο της πρακτικής Αριθμητικής» (Γαγάτσης, 2011). Από την 

απελευθέρωση και μετά, και παράλληλα με την αλλαγή στον τρόπο μάθησης και 

διδασκαλίας των μαθηματικών, η Λογαριαστική μπαίνει στο περιθώριο (Αγαθοκλέους, 1985). 

Παραθέτουμε τον πρόλογο της Λογαριαστικής, στη νέα ελληνική, μέσα από τον οποίο 

διαφαίνεται κατά πρώτον ο σκοπός συγγραφής του βιβλίου που δεν ήταν άλλος από την 

αναβάθμιση της φτωχής έως ανύπαρκτης μαθηματικής παιδείας στην Ελλάδα και κατά 

δεύτερον η χρησιμότητα της «πρακτικής επιστήμης» στη διεξαγωγή των εμπορικών 

συναλλαγών. Εντύπωση κάνει και η ταπεινοφροσύνη του Γλυζούνη, καθώς αναγνωρίζει ότι 
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στο βιβλίο ενδέχεται να υπάρχουν παραλήψεις, γι’ αυτό και καλεί τους επιστήμονες να 

διορθώσουν τα οποιαδήποτε λάθη. Αυτό φανερώνει την αυτογνωσία του εφόσον δεν είχε 

μαθηματική κατάρτιση. Παρακινεί τους αναγνώστες στην αποστήθιση των γνώσεων – τα 

μαθηματικά μαθαίνονται με μηχανιστικό τρόπο- και να εμμένουν στην εις βάθος κατανόηση 

(των βημάτων επίλυσης). Ακολούθως αναλύει τα περιεχόμενα των τριών πρώτων 

κεφαλαίων, ξεκινώντας από το σύστημα αρίθμησης, «τη βάση» των υπολοίπων κεφαλαίων 

που διαιρούνται «στα στοιχεία» ή στις «τέσσερις μεθόδους», των οποίων δίνονται οι ορισμοί 

και η ανάλυση των όρων. Παράλληλα ο Γλυζούνης εξηγεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία 

επίλυσής τους, κάτι που φανερώνει την προσκόλληση στη διαδικασία. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στη μέθοδο των τριών, που ως γνωστόν από τους άβακες, αποτελούσε τον χρυσό 

κανόνα επίλυσης των πλείστων μαθηματικών προβλημάτων. Ο πρόλογος του έργου: 

Βιβλίο πρόχειρο για όλους, το οποίο περιέχει την πρακτική αριθμητική ή καλύτερα τη 

λογαριαστική και τον τρόπο εύρεσης της ημερομηνίας του Πάσχα από τον καθένα, με ένα 

πασχάλιο τέλειο και παντοτινό, καθώς και τον τρόπο εύρεσης της ημέρας που γεννιέται η 

σελήνη. Με προνόμιο. Στη Βενετία, από τον Francesco Rampazetto, με έξοδα του κ. Μανόλη 

Γλυζούνη, 1569. 

Ο Μανουήλος Γλυζούνης από τη Χίο απευθύνει χαιρετισμό σε όλους τους 

αναγνώστες του παρόντος βιβλίου  

Οι άνδρες που εφηύραν παλαιότερα τους αριθμητικούς κανόνες με σοφό και άρτια 

επιστημονικό τρόπο, τους μετέδωσαν σε όποιους επιθυμούσαν θερμά να μοιραστούν τις 

επινοήσεις τους για να εκπληρωθεί η έφεσή τους προς τις επιστήμες. Σήμερα όμως, αφού 

χάσαμε εντελώς κάθε σοφία, έχουμε φτάσει σε τέτοια απαιδευσιά γιατί στερηθήκαμε τη 

βασιλεία κι απογυμνωθήκαμε από κάθε σοφία και επιστήμη (από τις αμαρτίες ποιων, μόνο ο 

Θεός ξέρει). Δεν πρέπει, λοιπόν, να παραβλέψουμε τη γνώση, αλλά αν κάποια πράγματα 

είναι αναγκαία και χρήσιμα στο χώρο του εμπορίου, να τα χαρίσουμε σε όλους εκτυπωμένα 

ως κοινό και επωφελές δώρο. Αυτή είναι η γνωστή σε όλους πρακτική αριθμητική ή 

καλύτερα λογαριαστική επιστήμη. Συνοδεύεται από ένα πασχάλιο με διαρκή και παντοτινή 

εφαρμογή για τον υπολογισμό της ημερομηνίας που θα πρέπει να εορτάζεται το Πάσχα, ώστε 

να καλυφθεί η ανάγκη των θεοσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να γνωρίζουν πότε 

τελούνται οι εκκλησιαστικές γιορτές μέχρι σήμερα και πότε θα πρέπει να τελούνται στο 

μέλλον. Εάν στους γνώστες και τους επιστήμονες φανεί ότι χρειάζεται να διορθώσουν κάτι, 

ας μην παραλείψουν να το κάνουν. Όσοι πάλι αγνοούν αυτά τα θέματα, ας παρακινηθούν 
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προς τη μάθηση για να μην τους καταλογισθεί αμέλεια. Τους πρώτους εκλιπαρώ να μη μου 

χρεώσουν αμάθεια, αναγνωρίζοντας την προθυμία μου. Τους δεύτερους παροτρύνω να 

δεχθούν αυτό το έργο ευνοϊκά και με πολλή χαρά, γιατί θα ωφεληθούν και θα έχουν μεγάλο 

κέρδος από αυτή την τέχνη και την επιστήμη. Διαβάζοντας ό,τι ακολουθεί, ας επιχειρήσουν 

να αποστηθίσουν όσα χρειάζεται να θυμούνται και όσα με ευκολία καταγράφουν ας τα 

κατανοούν σε βάθος. Ας γνωρίζει όποιος πάρει στα χέρια του το βιβλίο πώς δομούνται τα 

ακόλουθα κεφαλαία. Στα τρία πρώτα εξετάζεται ο τρόπος αναγνώρισης των ψηφίων, η 

γνώση του οποίου αποτελεί βάση και πηγή όλων όσων θα ακολουθήσουν στα επόμενα 

κεφάλαια, τα οποία καλό θα ήταν να τα πλησιάσετε σαν τα μελίσσια. Διαιρούνται σε 

τέσσερα μέρη: την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Δε θα 

σφάλαμε εάν ονομάζαμε τα παραπάνω «στοιχεία». Από αυτές τις τέσσερις μεθόδους 

παράγονται οι υπόλοιπες. Πρώτη είναι η πρόσθεση, με την οποία συνάπτονται πολλοί 

αριθμοί για να εξαχθεί ένας. Τοποθετώντας τα ψηφία έτσι ώστε να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η πρόσθεση, οι μονάδες μπαίνουν κάτω από τις μονάδες, οι δεκάδες κάτω 

από τις δεκάδες, οι εκατοντάδες κάτω από τις εκατοντάδες και όλα τα ακόλουθα ανάλογα με 

την τάξη τους. Έπειτα, αρχίζοντας από τις μονάδες προσθέτουμε τα ψηφία ανάλογα με τη 

θέση τους. Σημειώνουμε το αποτέλεσμα της πρόθεσης όλων των μονάδων και στη συνέχεια 

τις δεκάδες στην τάξη των δεκάδων και τις εκατοντάδες και όλα τα άλλα ψηφία που έχουμε 

ανάλογα με την τάξη τους, ώσπου να ολοκληρωθεί η πρόσθεση και να τα σημειώσουμε όλα 

στο τέλος. Με την αφαίρεση, αφαιρείται κάθε μικρότερο μέρος από ένα μεγαλύτερο ή ίσο. 

Έτσι εάν κάποιος θέλει να αφαιρέσει ένα δεδομένο ποσό από ένα χρέος, ας μάθει να 

σημειώνει τα ψηφία ανάλογα με την τάξη της ονομασίας τους κι έπειτα να αφαιρεί τα 

δεδομένα και να σημειώνει από κάτω όσα μένουν, όπως δείχνουμε με παράδειγμα. Εάν 

αφαιρέσουμε 7 από 9 μένουν 2 και 5 από 12 μένουν 7 και το ίδιο τα επόμενα. Ο 

πολλαπλασιασμός, πάλι, πολλαπλασιάζει τον κάθε αριθμό. Έτσι, όποιος επιθυμεί να 

πολλαπλασιάσει, ας έχει ως υπόδειγμα τα ακόλουθα. Εάν πολλαπλασιασθεί το 25 με το 7, το 

7 θα πρέπει να μπει κάτω από το 25 και να πούμε: 5 φορές το 7 γίνεται 35, από το οποίο 

σημειώνουμε το 5 και κρατούμε τις 3 δεκάδες που μένουν. Πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια 

και τις 2 δεκάδες με το 7, οπότε έχουμε 14 και προσθέτοντας το 3 γίνεται 17. Έτσι το 

αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι 175. Εάν πρέπει να πολλαπλασιασθούν δεκάδες και 

μονάδες με δεκάδες και μονάδες, ας πολλαπλασιασθεί πρώτα όλο το πάνω μέρος με τις 

μονάδες που βρίσκονται από κάτω και στη συνέχεια ας πολλαπλασιασθεί το ίδιο πάνω μέρος 

με τις δεκάδες από κάτω. Στη συνέχεια ας προστεθούν τα μέρη ανάλογα με τη σειρά τους για 

να βρεθεί το ζητούμενο. Κι αν τύχουν και άλλοι αριθμοί, μπορεί να κάνει κανείς το ίδιο. Η 
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διαίρεση διαιρεί κάθε αριθμό. Έτσι όποιος θέλει να διαιρέσει έναν αριθμό, μπορεί να κάνει 

τη διαίρεση ως εξής. Καταρχήν ας σημειώσει τον αριθμό που πρόκειται να διαιρέσει, τον 

οποίο κάποιοι ονόμασαν μεριζόμενο. Από κάτω ας σημειώσει τα ψηφία με τα οποία θα 

διαιρέσει προς το αριστερό του χέρι. Αυτά λέγονται μεριστής. Κι αν ο μεριστής είναι ίσος ή 

μικρότερος των πρώτων ψηφίων του μεριζόμενου, ας τον σημειώσει κάτω από το πρώτο 

ψηφίο. Αν πάλι είναι μεγαλύτερος, κάτω από το δεύτερο. Έπειτα χρειάζεται να δει κανείς σε 

πόσα μέρη διαιρεί ο μεριστής τα από πάνω ψηφία του μεριζομένου και με τον ίδιο τρόπο να 

σημειώσει όσα είναι. Μετά από τα παραπάνω, ας τα πολλαπλασιάσει με το μεριστή και όσα 

προκύψουν ας τα αφαιρέσει από τον μεριζόμενο. Όσα μείνουν, αυτά τα ψηφία ας σημειώσει. 

Στη συνέχεια, ας μεταφέρει τον μεριστή μπροστά κατά ένα ψηφίο και ας κάνει το ίδιο ώσπου 

να τελειώσουν τα ψηφία του μεριζομένου. Από τις τέσσερις παραπάνω διαιρέσεις 

προκύπτουν πολλές μέθοδοι, από τις οποίες τη μέθοδο των τριών, η οποία είναι η πρώτη και 

κυριότερη, αναλύουμε στο 47 κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου σε πεζό λόγο χάριν συντομίας, 

όπως και τις 3 άλλες με τη σειρά στην κατάλληλη θέση, και όλα τα υπόλοιπα όπως 

αναφέρθηκε. 

Υγιαίνετε, αναγνώστες. (Γλυζούνης, 1569, πρόλογος) 

 

Εικόνα 27 Το εξώφυλλο της Λογαριαστικής (Γλυζούνης, 1569) 
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Εικόνα 28 Ο πρόλογος της Λογαριαστικής του Γλυζούνη (Γλυζούνης, 1569) 

Το μαθηματικό περιεχόμενο της Λογαριαστικής, η ανάλυση και ερμηνεία του θα 

παρουσιαστεί στο τέταρτο κεφάλαιο. Αυτό θα φανερώσει τις πηγές της Λογαριαστικής και τη 

σχέση της με τους ιταλικούς άβακες και τη βυζαντινή παράδοση όπως και το επίπεδο του 

μαθηματικού περιεχομένου σε σχέση με τα αντίστοιχα εγχειρίδια αριθμητικής στον 

ευρωπαϊκό χώρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Εισαγωγή 

Το θέμα της παρούσας διατριβής ανήκει περισσότερο στο πεδίο της Ιστορίας της 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης και λιγότερο στη χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών. 

Επομένως, οι μέθοδοι και οι έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν συνδέονται περισσότερο με τις 

έννοιες και τις μεθόδους της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και πολύ λιγότερο με αυτές της 

έρευνας της Διδακτικής των Μαθηματικών. Παρόλα αυτά θεωρείται χρήσιμη η σύντομη 

περιγραφή των εννοιών και μεθόδων της Διδακτικής των Μαθηματικών, αν και πρόκειται για 

μεταγενέστερες έννοιες. Για τον λόγο αυτό, στη μεθοδολογία ακολουθούνται δύο ομάδες 

προσεγγίσεων, άμεσης και έμμεσης προσέγγισης (εικόνα 29). Η άμεση αφορά την Ιστορία 

της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, το ιστορικό μοντέλο ανάλυσης παλιών εγχειριδίων του 

Schubring και τη σύγκριση του περιεχομένου της αριθμητικής του Γλυζούνη σε τρεις άξονες 

(με το βυζαντινό πρότυπο, το δυτικό και με ακόλουθα εγχειρίδια αριθμητικής). Η έμμεση 

σχετίζεται με τη χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στις έρευνες της Διδακτικής των 

Μαθηματικών. 

 

Εικόνα 29 Οι Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις της έρευνας    

Μεθοδολογικές 
Προσεγγίσεις

Άμεση (Ιστορία της 
Μαθηματικής 
Εκπαίδευσης -

Ιστορικό μοντέλο 
ανάλυσης παλιών 

εγχειριδίων Schubring 
- Σύγκριση 

μαθηματικού 
περιεχομένου)

Έμμεση (Χρήση της 
Ιστορίας των 

Μαθηματικών στις 
έρευνες της 

Διδακτικής των 
Μαθηματικών)Έλ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το αντικείμενο της μελέτης μας, η πρακτική αριθμητική του Γλυζούνη, έχει ιστορική 

και συνάμα μαθηματική αξία. Η διερεύνηση του θέματος συνδυάζει το ενδιαφέρον της 

έρευνας δύο επιστημονικών τομέων, της Ιστορίας και των Μαθηματικών. Ποιό είναι το 

ενδιαφέρον της Ιστορίας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Ο όρος Ιστορία της Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης είναι σχετικά πρόσφατα καθιερωμένος στην ελληνική βιβλιογραφία και την 

ακαδημαϊκή ορολογία, σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Χαρίτος (1990) αναφέρει 

ότι το περιεχόμενο του όρου δεν είναι ξεκάθαρο ότι κινείται ανάμεσα στους τομείς της 

Ιστορίας και της Παιδαγωγικής και ότι έχει ως κύριο έργο του την έρευνα και τη μελέτη της 

ιστορικής διάστασης των εκπαιδευτικών φαινομένων. Ως εφαρμοσμένος κλάδος, που ανήκει 

στις Επιστήμες της Αγωγής, έχει επίσης καθιερωθεί σε Ευρώπη και Αμερική (Histoire de l’ 

education / History of education) εδώ και λίγες μόνο δεκαετίες. Ο συγγραφέας προβαίνει 

επίσης στην αναγκαία διάκριση των εννοιών Παιδεία και Εκπαίδευση, όπου υποδεικνύει την 

ευρεία έννοια του πρώτου όρου η οποία περιλαμβάνει τα πολιτισμικά αγαθά τα οποία 

μεταδίδονται μέσω των κοινωνικών δομών, σε αντίθεση με την πιο περιορισμένη έννοια της 

εκπαίδευσης, η οποία αφορά τη θεσμοποιημένη μορφή της παιδείας. Συνεπώς, σημειώνει ότι 

η Ιστορία της Παιδείας ταυτίζεται με θέματα ιστορίας του πολιτισμού, ενώ η Ιστορία της 

Εκπαίδευσης με θέματα σχετικά με τη θεσμοθετημένη παιδεία, όπως τα αναλυτικά 

προγράμματα, συστήματα, εκπαιδευτικούς παράγοντες κλπ. 

Σύμφωνα με τον Γαγάτση (2011) αν προστεθεί ο όρος «μαθηματικός» σε όλους τους 

προηγούμενους όρους, προκύπτει μια περιγραφή των θεμάτων που μελετά η Ιστορία της 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης: ο κλάδος αυτός μελετά τα προγράμματα της Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης, τη σχολική οργάνωση και τη λειτουργία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και 

όλους τους παράγοντες ή παραμέτρους (καθηγητές, εγχειρίδια μαθηματικών, μεθόδους 

διδασκαλίας κ.ά.) που επηρεάζουν τη διδασκαλία των μαθηματικών, υπό το πρίσμα της 

ιστορικής εξέλιξης. 

Η μελέτη της Ιστορίας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης δεν είναι ανεξάρτητη της 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης, είναι αλληλένδετες έννοιες. Επομένως, με βάση τα γενικά 

στοιχεία της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, είναι δυνατό να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με 

τον οποίο επιδρούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση ενός τόπου, οι κοινωνικοοικονομικές, 

πολιτικές και εκπαιδευτικές αλλαγές, η παράδοση και κουλτούρα του. Έτσι γίνεται δυνατή η 

ερμηνεία σημαντικών φαινομένων της Μαθηματικής Εκπαίδευσης όπως η μεγάλη απήχηση 

της Λογαριαστικής του Γλυζούνη στα εμπορικά μαθηματικά της Ελλάδας ή γενικά της 
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Ευρώπης, ή της σχολικής Γεωμετρίας του Legendre στην Ελλάδα και πιθανόν και στα 

ελληνοκυπριακά σχολεία της Κύπρου (Γαγάτσης, 2011,σ. 2). Επιπλέον, η περιοχή της 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης δεν είναι ανεξάρτητη από άλλες επιστήμες, όπως η Διδακτική 

των Μαθηματικών, η Παιδαγωγική, η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία και η Φιλοσοφία. Κατά 

συνέπεια, οι διάφορες εξελίξεις στη Μαθηματική Εκπαίδευση, δεν μπορούν να ειδωθούν 

μόνο μέσα από ένα εξελικτικό πλαίσιο της Μαθηματικής επιστήμης, αλλά μέσα από ένα 

ευρύτερο ορίζοντα που θα περιλαμβάνει κοινωνικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές διαστάσεις 

και προοπτικές (Γαγάτσης, 1993). 

Ποιο είναι, λοιπόν, το ενδιαφέρον της μελέτης της Ιστορίας της Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης; Καταρχήν, είναι φανερό ότι όλοι οι συνηθισμένοι λόγοι για τη μελέτη της 

ιστορίας οποιουδήποτε είδους, έχουν εφαρμογή εξίσου καλά και για την ιστορία της 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά επιχειρήματα, 

διαφόρων ερευνητών, λόγω της ειδικής φύσης των Μαθηματικών: 

 Η Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης είναι το εργαστήρι για την παραγωγή και 

ανάπτυξη των σχολικών μαθηματικών προγραμμάτων (Howson, 1984). 

 Η μελέτη των τρόπων (σύμφωνα με τους οποίους η οργάνωση της διδασκαλίας των 

Μαθηματικών εξελίσσεται κάθε φορά ιστορικά), των δυνάμεων που επηρέασαν την 

εξέλιξη αυτή, καθώς και των τάσεων του παρελθόντος, συμβάλλει στη δημιουργία 

ενός πλαισίου για το σύγχρονο σκηνικό της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ενός τόπου 

(Τουμάσης, 1989). 

 Τα Μαθηματικά, όπως και η Φιλοσοφία, είναι σχεδόν αδιαχώριστα από την Ιστορία 

τους (Kramer, 1982). 

 Η ανάπτυξη νέων κλάδων στα Μαθηματικών δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα νέων 

ιδεών, όσο η συνειδητοποίηση ότι οι παλιές ιδέες εφαρμόζονται σε νέες καταστάσεις 

(Harold, 1981). 

Σημαντικό μέρος της μελέτης καταλαμβάνει η ιστορική διάσταση, εφόσον το 

αντικείμενο έρευνας είναι το βιβλίο Λογαριαστική του Γλυζούνη, το οποίο έχει μία μακρά 

πορεία στα ελληνικά μαθηματικά δρώμενα. Είναι φανερό ότι η πρώτη διάσταση του 

μεθοδολογικού μοντέλου σχετίζεται με τη χρήση της ιστορίας των μαθηματικών. Το θέμα 

αυτό συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως: 

 Η Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. 

 Ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στη μελέτη παλιών βιβλίων των 

μαθηματικών, χειρογράφων και εντύπων. 
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 Ο ρόλος της Ιστορίας των Μαθηματικών στις έρευνες της Διδακτικής των 

Μαθηματικών. 

 Η Ιστορία των Μαθηματικών ως μάθημα στην εκπαίδευση και ως επιμόρφωση των 

καθηγητών που διδάσκουν Μαθηματικά. 

 Η χρησιμοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως εργαλείο στην οργάνωση του 

μαθήματος και στη διδασκαλία στην τάξη (Θωμαΐδης, 1990). 

Από τους πέντε αυτούς τομείς δραστηριοτήτων μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ο πρώτος, 

ο δεύτερος και τρίτος γιατί και οι τρεις συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο της 

παρούσας μελέτης. Η έρευνα των παλιών εγχειριδίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο 

μάθησης ή και διδασκαλίας συμβάλλει στη διερεύνηση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης 

των μαθηματικών εννοιών. Η δομή, το ύφος, οι γνώσεις και οι μέθοδοι επίλυσης που 

παρουσιάζονται σε ένα μαθηματικό εγχειρίδιο αποκαλύπτουν παράλληλα τη μαθηματική 

κουλτούρα και την παιδεία μιας κοινωνίας. Η μελέτη επικεντρώνεται στην κατανόηση της 

μαθηματικής εκπαίδευσης όπως προβάλλεται από την κύρια πηγή εκπαίδευσης, την 

αριθμητική του Γλυζούνη, από τα μέσα του 16ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα. Η 

ανάλυση και ερμηνεία ενός εγχειριδίου υπό ένα ιστορικό πλαίσιο φανερώνει την εξέλιξη των 

μαθηματικών ιδεών και το επίπεδο της μαθηματικής παιδείας ενός τόπου.  

Λόγω της ιδιάζουσας μορφής της μελέτης της παρούσας διατριβής, η μεθοδολογία 

ακολουθεί όπως έχει αναφερθεί ένα πολυδιάστατο μοντέλο αποτελούμενο από δύο 

διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις των οποίων η χρήση κρίνεται αναγκαία ώστε να 

αποδοθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη του σημαντικού αυτού μαθηματικού εγχειριδίου.  

Το ιστορικό μοντέλο ανάλυσης παλιών εγχειριδίων του Gert Schubring 

Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη σύσταση και την ανάπτυξη των σχολικών 

μαθηματικών, αποκλείει σύμφωνα με τον Schubring (1987), μια άμεση εσωτερική ερμηνεία 

ενός σχολικού βιβλίου. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η ανάγκη διεύρυνσης της ερμηνείας 

ενός κειμένου, προκειμένου να ανακατασκευαστεί η σημασία του. Ένας πρώτος βασικός 

κανόνας για μια τέτοια δύσκολη προσπάθεια είναι ότι ένα κείμενο μπορεί να ερμηνευτεί 

κατάλληλα μαζί με το πλαίσιό του. Έτσι, σαν μια πρώτη προσέγγιση μιας ανακατασκευής 

στο δικό του εννοιολογικό πεδίο, κάποιος θα έπρεπε ν’ αναλύσει το σύγχρονο του πλαίσιο. 

Αυτή η διευρυμένη μεθοδολογία της ερμηνείας των κειμένων μοιάζει πολύ με την 

ερμηνευτική (hermeneutic) μεθοδολογία που θεμελιώθηκε από τους διάσημους Γερμανούς 

φιλόλογους F. A.Wolf και A. Boeckh, στο τέλος του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου σε 

σχέση με την ερμηνεία κλασικών λογοτεχνικών κειμένων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η 
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κατανόηση της ελληνικής ποίησης γινόταν μέσω μιας εξονυχιστικής μελέτης της ελληνικής 

πολιτικής και οικονομίας (Schubring 1986, στο Γαγάτσης 2011). Η γνήσια κατανόηση 

(αυθεντική κατανόηση) ενός κειμένου σύμφωνα πάλι με τον Schubring (1987), στηρίζεται 

στην ανασύνθεση του όλου πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των σύγχρονων 

συγγραφέων αλλά και τις απόψεις μιας άλλης εποχής με τις πολιτισμικές και κοινωνικές 

δομές της. 

Μια διευρυμένη προσέγγιση της ερμηνείας των κειμένων δεν φαίνεται να απέχει πολύ 

από τη συνήθη κατανόηση της μεθοδολογίας της κοινωνικής ιστορίας. Πράγματι, όπως 

αναφέρει ο Schubring (1987), τα σχολικά βιβλία – αλλά και τα βιβλία που αποτέλεσαν πηγή 

εκπαίδευσης όπως η Λογαριαστική - σχεδόν αναπόφευκτα μας προσκαλούν να μελετήσουμε 

το κοινωνικό πλαίσιο. Το κοινωνικό πλαίσιο καθορίζει τη σύσταση του περιεχομένου των 

εκπαιδευτικών βιβλίων και γενικότερα την παραγωγή τους· με άλλα λόγια είναι η κοινωνική 

πίεση που ασκείται στη σχολική γνώση και στη λειτουργία του συστήματος της μετάδοσης 

της γνώσης. Η παραγωγή σχολικών βιβλίων υπόκειται πολύ περισσότερο σε κοινωνικούς και 

θεσμικούς περιορισμούς, απ’ ότι η παραγωγή πανεπιστημιακών βιβλίων ή ερευνητικών 

δημοσιεύσεων. Στη συνέχεια ο Schubring δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα κοινωνικής 

διάστασης του πλαισίου, που ενδιαφέρει άμεσα την περίπτωση της Γεωμετρίας του Legendre 

που εξετάζουμε. Ισχυρίζεται ότι τα σχολικά βιβλία σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές 

παρουσιάσεις μαθηματικών θεωριών, συχνά επανεκδίδονται. Ο αριθμός των εκδόσεων των 

σχολικών βιβλίων αντανακλά μαζί με τις τροποποιήσεις του κειμένου, το βαθμό της 

κοινωνικής αποδοχής της μεταδιδόμενης γνώσης, όπως επίσης και των κοινωνικών πιέσεων 

που τείνουν να επιβάλλουν αλλαγές (στη μεθοδολογία, στη μεταφυσική, στο περιεχόμενο 

κ.λπ.). 

Κατά συνέπεια, ο αριθμός των εκδόσεων δεν εκφράζει ούτε την επιτυχία του έργου με 

τους χρήστες του, ούτε την πνευματική πρόοδο του συγγραφέα. Εξυπακούεται ότι η 

παραδοσιακή προσέγγιση στη μαθηματική ιστοριογραφία, που ήδη δείχνει αδυναμίες σε 

σχέση με τα ερευνητικά κείμενα, είναι πολύ ανεπαρκής για τη μελέτη των κειμένων των 

σχολικών βιβλίων. Από αυτή τη μεθοδολογική συζήτηση, ο ίδιος ερευνητής συμπεραίνει ότι 

είναι αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση. Για να πετύχει μια τέτοια ολιστική προσέγγιση, ο 

Schubring προτείνει ένα τρισδιάστατο μοντέλο (εικόνα 30) για την ανάλυση του έργου 

ιστορικών σχολικών βιβλίων: 
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Εικόνα 30 Το μοντέλο ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων του Schubring (1987) 

Η πρώτη διάσταση συνίσταται στην ανάλυση των αλλαγών ανάμεσα στις διάφορες 

εκδόσεις ενός σχολικού βιβλίου που διαλέχτηκε ως σημείο αναφοράς (π.χ. ένα σχολικό 

βιβλίο άλγεβρας ή αριθμητικής). Η δεύτερη διάσταση συνίσταται στην εύρεση αντίστοιχων 

αλλαγών σε άλλα σχολικά βιβλία του ιδίου έργου, διαμέσου της μελέτης εκείνων των μερών 

που ασχολούνται με σχετικά εννοιολογικά πεδία (π.χ. γεωμετρία, άλγεβρα, τριγωνομετρία 

κ.λπ.). Η τρίτη διάσταση συνδέει τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία με τις αλλαγές στο πλαίσιο: 

αλλαγές στα προγράμματα, υπουργικά διατάγματα, διδακτικές διαμάχες, εξέλιξη των 

μαθηματικών, αλλαγές στην επιστημολογία, κ.λπ. 

Οι απόψεις του Gert Schubring όπως αντικατοπτρίζονται στο πολυδιάστατο ιστορικό 

μοντέλο ανάλυσης, μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους παρόλο που αναφέρονται σε σχολικά 

βιβλία των μαθηματικών. Βεβαίως, η παρούσα μελέτη αφορά το έργο του Γλυζούνη το οποίο 

διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη μαθηματική εκπαίδευση των νεοελλήνων. Όπως 

αναφέρεται στην εισαγωγή, το βιβλίο αυτό εκδόθηκε είκοσι μία φορές σε περίοδο διακοσίων 

πενήντα περίπου χρόνων. Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι πιθανές αλλαγές ανάμεσα στις 

πολλαπλές εκδόσεις της Λογαριαστικής. Η δεύτερη διάσταση του παραπάνω μοντέλου είναι 

επίσης πολύ σημαντική για τη μελέτη μας, έστω και οριακά, εφόσον είναι ενδιαφέρον να 

μελετηθούν και άλλα βιβλία μαθηματικών στην ίδια ή μεταγενέστερη περίοδο από αυτή των 

εκδόσεων του Γλυζούνη. Τέλος, η τρίτη διάσταση υλοποιείται μέσα από το ερευνητικό 

Ανάλυση των 
αλλαγών ανάμεσα 

στις διάφορες 
εκδόσεις

Εύρεση αντίστοιχων 
αλλαγών σε άλλα 

σχολικά βιβλία του 
ιδίου έργου

Σύνδεση των 
αλλαγών στα 

σχολικά βιβλία με 
τις αλλαγές στο 

πλαίσιο (κοινωνικό, 
οικονομικό, 

επιστημολογικό, 
πολιτικό κλπ)
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ενδιαφέρον σχετικά με τις αλλαγές του κοινωνικού πλαισίου, των προγραμμάτων, της 

εξέλιξης των μαθηματικών κλπ. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρόμοιας μελέτης αφορά και στην 

έρευνα της Ειρήνης Παπαδάκη (2005) που παρουσιάστηκε στο θεωρητικό μέρος. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 

ΑΞΟΝΕΣ: ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 

Η ανάλυση και ερμηνεία του περιεχομένου της αριθμητικής του Γλυζούνη 

πραγματώνεται σε τρεις άξονες σύγκρισης (εικόνα 31). Σε όλα τα επίπεδα σύγκρισης γίνεται 

χρήση της ταξινόμησης του μαθηματικού περιεχομένου των αβάκων, όπως προτείνεται από 

τον ερευνητή Warren Van Egmond (1976). Η κατηγοριοποίηση αφορά τις αριθμητικές 

πράξεις, τα προβλήματα και τις μεθόδους επίλυσής τους. Η ταξινόμηση αυτή αναμένεται να 

φανερώσει τη σχέση της Λογαριαστικής με τους ιταλικούς άβακες και το βυζαντινό πρότυπο. 

Στον πρώτο άξονα σύγκρισης, θα αναζητηθεί η σχέση της Λογαριαστικής με τη 

βυζαντινή μαθηματική παράδοση και κατά πόσον αποτελεί συνέχεια ή κρίσιμη καμπή της. 

Στον δεύτερο άξονα, επιχειρείται σύγκριση της Λογαριαστικής με τους δυτικούς άβακες. 

Όσον αφορά την επιλογή των ιταλικών αβάκων ως βάση σύγκρισης, χρησιμοποιήθηκαν 

εγχειρίδια πρακτικής αριθμητικής τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση για την εποχή, κινούνται 

στο ίδιο επίπεδο μαθηματικής γνώσης όπως η Λογαριαστική και τέλος ήταν εφικτή η 

πρόσβαση σε αυτά. Στον τρίτο άξονα σύγκρισης, θα αναζητηθούν σχέσεις ανάμεσα στο 

περιεχόμενο της Λογαριαστικής και σε μεταγενέστερα ελληνικά εγχειρίδια αριθμητικής, 

μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα. Η επιλογή των έργων αφορά εγχειρίδια εμπορικής 

αριθμητικής και παράλληλα γενικής μαθηματικής παιδείας με γνώσεις για την εκτέλεση των 

συναλλαγών της καθημερινής ζωής. Κάποια από τα έργα αποτελούν πρωτότυπο πόνημα 

Έλληνα συγγραφέα ενώ άλλα είναι μεταγραφή από ξενόγλωσσα έργα αριθμητικής. Τα 

κριτήρια σύγκρισης αφορούν την ταξινόμηση μαθηματικού περιεχομένου του Van Egmond, 

(1976) το επίπεδο γνώσης, τη γλώσσα, το ύφος γραφής, καθώς και το υπόβαθρο του 

συγγραφέα. Αυτό θα αποκαλύψει εν μέρει τις τύχες του βιβλίου του Μανόλη Γλυζούνη, κατά 

πόσον και με ποιο τρόπο επηρέασε τη συγγραφή των μετέπειτα έργων και πως οι αριθμητικές 

έννοιες μεταφέρονται σε αντίστοιχα εγχειρίδια εμπορικής αριθμητικής. Έλ
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Εικόνα 31 Οι τρεις άξονες της Συγκριτικής Ανάλυσης του έργου Λογαριαστική 

 Συγκριτική γραμματολογία 

Η συγκριτική προσέγγιση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μεθοδολογία της παρούσας 

έρευνας, καθώς πραγματοποιείται σε τρία συγκριτικά επίπεδα. Η σύγκριση που θα 

επιχειρήσουμε θα πραγματοποιηθεί υπό ένα ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο, 

χωρίς βεβαίως να αποκλείονται οι επιδράσεις στο εξεταζόμενο μαθηματικό περιεχόμενο. 

Η Bassnett (1998) ορίζει τη συγκριτική γραμματολογία ως τη μελέτη κειμένων τα 

οποία προέρχονται από περισσότερους από έναν πολιτισμούς. Βασίζεται σε μία ποικιλία 

επιστημονικών κλάδων και ασχολείται με τους τρόπους σύνδεσης των κειμένων 

διαφορετικών χρόνων και τόπων. 

Η συγκριτική γραμματολογία δεν θεωρείται ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος 

από πολλούς ερευνητές λόγω της στενής της συγγένειας με τη μελέτη της ιστορίας ενός 

έργου. Ανάμεσά τους και ο Croce (1973, στο Bassnett, 1998) ο οποίος προτείνει ως ορισμό 

της συγκριτικής γραμματολογίας ως την έρευνα των μεταβολών, των αλλαγών και των 

εξελίξεων σε θέματα και ιδέες. 

Η εμφάνιση του όρου έλαβε χώρα στις αρχές του 19ου αιώνα στη Γαλλία και 

περιλάμβανε την εξέταση των επιδράσεων σε ένα κείμενο, βάσει μιας αρχικής υπόθεσης. Η 

έννοια της επίδρασης κατείχε κεντρικό ρόλο στην συγκριτική γραμματολογία. 

Βυζαντινό 
πρότυπο

Δυτικό 
πρότυπο

Λογαριαστική 

Μεταγενέστερα έργα 
εμπορικής  

αριθμητικής
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Φτάνοντας στο σήμερα σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, η συγκριτική 

γραμματολογία ως προσέγγιση από μόνη της δεν ευσταθεί. Η συγκριτική γραμματολογία 

εκτός από την παρατήρηση λογοτεχνικών επιδράσεων, παρατηρεί και τον τρόπο με τον οποίο 

κείμενα διαφόρων κατηγοριών μπορούν να γονιμοποιήσουν άλλα νεότερά τους σε 

διαφορετικό ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, επομένως από αυτή την άποψη 

συνδέεται με τη θεωρία της πρόσληψης. Σύμφωνα με τον Johnson (1986, Bassnett, 1998) 

αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη των διαδικασιών της πολιτιστικής παραγωγής και των 

αντίστοιχων κειμενικών προσεγγίσεων.  

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της Διδακτικής των Μαθηματικών είναι ο 

προσδιορισμός των εμποδίων που αντιτίθενται στην κατανόηση και μάθηση αυτής της 

επιστήμης. Όμως, ενώ με τις πειραματικές μεθόδους ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα εμπόδια 

στα γραπτά των παιδιών (ή σε μαγνητοφωνημένες συζητήσεις – εξετάσεις τους), με τις 

ιστορικές και επιστημολογικές έρευνες ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα εμπόδια στα κείμενα 

των διάφορων μαθηματικών περασμένων εποχών. 

Οι έρευνες αυτές φανερώνουν ότι πολλές μαθηματικές έννοιες σημαδεύτηκαν από 

δυσκολίες μεγάλων μαθηματικών. Λογικό επακόλουθο πολλές από τις δυσκολίες που είχαν 

κάποτε σταματήσει τους περισσότερους εμπνευσμένους επιστήμονες, να συνεχίζουν να 

αποτελούν εμπόδιο στην κατανόηση των μαθητών.  

Γιατί όμως αυτή η διάσταση της χρήσης της ιστορίας των μαθηματικών ενδιαφέρει 

την παρούσα μελέτη; Επειδή η μελέτη αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μελέτη περιεχομένου 

σε σχέση με τη Λογαριαστική του Γλυζούνη, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη μεθοδολογία 

ανάλογων ερευνών που μπορεί να συνδέονται με κάποιες από τις μαθηματικές έννοιες που 

παρουσιάζονται στο βιβλίο του Γλυζούνη.  

Μια σημαντική ιστορική μελέτη με θέμα τους δεκαδικούς αριθμούς σχετίζεται 

έμμεσα με το περιεχόμενο των μαθηματικών βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούν σημαντικό κριτήριο αναζήτησης των πηγών του 

Γλυζούνη εφόσον στο έργο του παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Στο 

θέμα αυτό αναφέρονται στη βιβλιογραφία δύο πολύ σημαντικά άρθρα του G. Brousseau 

(1980 & 1981, στο Γαγάτσης, 2011). Σε αυτήν παρουσιάζονται καταρχήν διάφοροι τρόποι 
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διδασκαλίας των δεκαδικών αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν στη Γαλλία τα 20 τελευταία 

χρόνια. Αποδείχτηκε ότι τα αποτελέσματα των τεστ που χρησιμοποίησε ο Brousseau δεν 

επηρεάστηκαν από τις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και ότι οι μαθητές παρουσίαζαν 

πάντοτε παρόμοια λάθη. Ο ερευνητής κάνει την υπόθεση ότι αυτό το γεγονός οφείλεται στις 

έλλειπες χρησιμοποιούμενες έννοιες και στις επιστημολογικές τους βάσεις. Γι’ αυτό τον λόγο 

παρουσιάζει μια έρευνα (Πειραματική Διδακτική) σε σχέση με μια ιστορική, επιστημολογική 

ανάλυση των διαφόρων εννοιών των φυσικών και των δεκαδικών αριθμών. Δίνονται τα 

κύρια χαρακτηριστικά των διαδικασιών και των καταστάσεων που καθιστούν ικανούς τους 

μαθητές να αποκτήσουν τις παραπάνω έννοιες. Αυτή η προσπάθεια είναι, όπως λέει ο 

Brousseau, μια «Πειραματική Επιστημολογία» και επιτρέπει τον προσδιορισμό καινούριων 

κριτηρίων για την ανάλυση των διαδικασιών της διδασκαλίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος «Η 

μελέτη των ιστορικών αντιλήψεων, που σχετίζονται με τους δεκαδικούς δε σκοπεύει να 

προτείνει έναν οδηγό διδασκαλίας, αλλά πρέπει να μας επιτρέπει από τη μια μεριά, να 

κάνουμε φανερές τις πιο θεμελιακές πλευρές της έννοιας, και κατά κάποιον τρόπο τη 

σημασία της και από την άλλη μεριά, να βρούμε κάποιες καταστάσεις «αληθινές» που 

σχετίζονται με αυτές τις ιστορικές αντιλήψεις και μπορούν να αποτελέσουν μια στερεή βάση 

για την ανάλυση του τεράστιου συνόλου των καταστάσεων, που θα αντιμετωπίσουμε» 

(Brousseau 1988, στο Γαγάτσης, 2011). 

Η έννοια του Επιστημολογικού Εμποδίου 

Όλη η συζήτηση (διαμάχη) γύρω από την έννοια του επιστημολογικού εμποδίου 

ξεκινά το 1938 όταν ο Gaston Bachelard εισάγει την έννοια για τη φυσική στο βιβλίο του La 

Formation de L’ esprit scientifique: «... Όταν ψάχνουμε τις ψυχολογικές συνθήκες της 

προόδου της επιστήμης καταλήγουμε σύντομα σε αυτή την πεποίθηση ότι μόνο σε σχέση με 

τα εμπόδια πρέπει να θέσουμε το πρόβλημα της επιστημονικής γνώσης. Και δεν πρόκειται να 

θεωρήσουμε τα εξωτερικά εμπόδια, όπως η πολυπλοκότητα και η παροδικότητα των 

φαινομένων, ούτε να κατηγορήσουμε την αδυναμία των αισθήσεων και του ανθρώπινου 

πνεύματος: στην ίδια την πράξη της γνώσης εμφανίζονται, ενδόμυχα, με ένα είδος 

λειτουργικής αναγκαιότητας, καθυστερήσεις και προβλήματα. Εδώ θα δείξουμε τις αιτίες της 

ακινησίας και μάλιστα της ελάττωσης, εδώ θα αποκαλύψουμε τις αιτίες της αδράνειας, που 

θα ονομάσουμε επιστημολογικά εμπόδια...» (Bachelard 1938, στο Γαγάτσης, 2011 ).  

Ο Bachelard στη συνέχεια αναδεικνύει την ανάγκη της ιστορικής μελέτης των 

μαθηματικών, σε σχέση πάντοτε με την έννοια του επιστημολογικού εμποδίου: «...Η έννοια 

του επιστημολογικού εμποδίου μπορεί να μελετηθεί στην ιστορική ανάπτυξη της ιστορικής 
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σκέψης και στην πρακτική της εκπαίδευσης. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, αυτή η 

μελέτη δεν είναι εύκολη. Η ιστορία, στη λειτουργία της, είναι πράγματι εχθρική σε κάθε 

κρίση των κανόνων της. Και παρόλα αυτά, πρέπει να τοποθετηθούμε σε μια τέτοια άποψη αν 

θέλουμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα μιας σκέψης. Όλα αυτά που συναντάμε στην 

ιστορία της επιστημονικής σκέψης απέχουν πολύ από την ουσιαστική χρήση στην εξέλιξη 

αυτής της σκέψης. Ορισμένες γνώσεις, ακόμη και ορθές, κάνουν να διακοπούν πολύ νωρίς 

χρήσιμες έρευνες. Ο επιστημολόγος πρέπει, λοιπόν, να διαλέξει το υλικό που συγκεντρώθηκε 

από τον ιστορικό. Πρέπει να το κρίνει από την άποψη της λογικής και μάλιστα, από την 

άποψη της εξελισσόμενης λογικής, γιατί μόνο σήμερα μπορούμε να κρίνουμε πλήρως τα 

λάθη του πνευματικού παρελθόντος. Άλλωστε, ακόμη και στις πνευματικές επιστήμες, 

πάντοτε η ορθολογική ερμηνεία τοποθετεί τα γεγονότα στην ακριβή τους θέση. Πάνω στον 

άξονα εμπειρία – λογική και στην έννοια του ορθολογισμού βρίσκονται ταυτόχρονα ο 

κίνδυνος και η επιτυχία. Μόνο η λογική καθιστά δυναμική την έρευνα, γιατί μόνο αυτή 

υποδεικνύει πέραν της κοινής εμπειρίας (άμεση και προσποιητή) την επιστημονική εμπειρία 

(έμμεση και γόνιμη). Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να προσελκύσει την προσοχή του 

επιστημολόγου είναι η προσπάθεια του ορθολογισμού και της κατασκευής. Εδώ μπορούμε 

να δούμε αυτό που διακρίνει το επάγγελμα του επιστημολόγου από αυτόν του ιστορικού των 

επιστημών. Ο ιστορικός των επιστημών πρέπει να πάρει τις ιδέες σαν γεγονότα. Ο 

επιστημολόγος πρέπει να πάρει τα γεγονότα σαν ιδέες, εισάγοντάς τα σε ένα σύστημα 

στοχασμών. Ένα γεγονός με κακή ερμηνεία από μια εποχή παραμένει ένα γεγονός για τον 

ιστορικό. Αυτό είναι, σύμφωνα με την επιθυμία του επιστημολόγου, ένα εμπόδιο, μία 

αντίθεση – σκέψη» (Bachelard 1938, στο Γαγάτσης, 2011). 

Εντούτοις, οι ιδέες του Bachelard διαμορφώνονται από άλλους ερευνητές όπως ο 

Brousseau ο οποίος επιχειρεί μια μεταφορά της έννοιας του επιστημολογικού εμποδίου στη 

Διδακτική των Μαθηματικών μέσω του μαθητή του, Alain Duroux. Ο τελευταίος σε ένα 

άρθρο του για τις απόλυτες τιμές, μετά από σύντομη ιστορική ανασκόπηση αυτής της 

έννοιας, δίνει έναν τυποποιημένο ορισμό του εμποδίου, (Duroux 1983, στο Γαγάτσης, 2011) 

το οποίο πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Πρόκειται για γνώση που λειτουργεί έτσι σε ένα σύνολο καταστάσεων και για 

ορισμένες τιμές των μεταβλητών αυτών των καταστάσεων. 

 Το εμπόδιο είναι μια γνώση, που προσπαθώντας να προσαρμοστεί σε άλλες 

καταστάσεις ή σε άλλες τιμές των μεταβλητών, θα προκαλέσει ειδικά λάθη που 

μπορούν να παρατηρηθούν και να αναλυθούν. 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



140 
 

 Το εμπόδιο είναι μια σταθερή γνώση. Στις καταστάσεις που ξεφεύγουν από το πεδίο 

εγκυρότητάς της, η απόρριψή της θα στοιχίσει στο μαθητή περισσότερο από μια 

προσπάθεια προσαρμογή της. 

 Το εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε ειδικές καταστάσεις απόρριψης και αυτή η 

απόρριψη είναι συστατικό στοιχείο της γνώσης.  

Παρόλο που έχουν παρατηρηθεί διάφορες απόψεις στη βιβλιογραφία σχετικά με την 

έννοια του επιστημολογικού εμποδίου, που προκύπτουν από τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

των μαθηματικών ερευνητών πάνω στην έννοια του επιστημολογικού εμποδίου, θεωρείται 

χρήσιμο να γίνει αναφορά σε αυτή την πολύ ορθή παρατήρηση της Sierpinska (1992): 

«Παρόλες αυτές τις δυσκολίες κα ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, η χρησιμότητα της 

επιστημολογικής ανάλυσης των Μαθηματικών που διδάσκονται στα διάφορα σχολικά 

επίπεδα, φαίνεται ότι δεν επιδέχεται συζήτηση, είτε για την πρακτική της διδασκαλίας, είτε 

για τη σύνταξη των σχολικών εγχειριδίων, είτε σαν αναφορά για κάθε τύπο έρευνας στη 

μαθηματική εκπαίδευση». 

Η έννοια του επιστημολογικού εμποδίου είναι αποτέλεσμα σύγχρονων θεωριών και 

ερευνών της Διδακτικής των μαθηματικών. Εντούτοις, θεωρείται σημαντική γιατί μπορούμε 

να σκεφτούμε ως αναγνώστες των παλιών εγχειριδίων αριθμητικής και γενικότερα των 

μαθηματικών, ότι ο τρόπος και η σειρά παρουσίασης της μαθηματικής ύλης θα ήταν ικανός 

να δημιουργήσει εμπόδια στους χρήστες αυτών των βιβλίων. 

Ιστορική και Διδακτική μελέτη της αναλογίας - σύνδεση με το Επιστημολογικό Εμπόδιο 

Η τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το επιστημολογικό εμπόδιο, μπορεί να 

εφαρμοστεί άμεσα στην έννοια της αναλογίας. Πράγματι όπως παρουσιάζεται στα παλιά 

εγχειρίδια αριθμητικής, δηλαδή με τη χρήση της μεθόδου των τριών, αναμφίβολα 

ενισχύει στους αναγνώστες διάφορα γνωστικά και επιστημονικά εμπόδια. Ο μνημονικός 

κανόνας δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μη αναλογικές καταστάσεις, 

που αποτελεί μια από τις πιο συχνές παρανοήσεις πολλών μαθητών αλλά και ενηλίκων. 

Οπότε για τους λόγους αυτούς θα ήταν χρήσιμο να παρουσιαστούν λίγα στοιχεία 

ιστορικής μελέτης της έννοιας της αναλογίας και της διδακτικής μελέτης της αναλογίας 

σε σχέση με το επιστημολογικό εμπόδιο. 

Όλα τα προηγούμενα δεν συνδέονται άμεσα με το μαθηματικό περιεχόμενο της 

Λογαριαστικής του Γλυζούνη. Είναι όμως καλά παραδείγματα γιατί μέσω αυτών φαίνεται η 

σημασία της ιστορικής μελέτης μιας μαθηματικής έννοιας και η σύνδεσή της με διδακτικές 
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μελέτες της ίδιας έννοιας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα που συνδέεται άμεσα με τα 

περιεχόμενα της Λογαριαστικής, είναι η ιστορική και διδακτική μελέτη της έννοιας της 

αναλογίας – εφόσον η αναλογία αποτελεί τη βασική μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων 

αριθμητικής στον Γλυζούνη – και η σχέση της με την έννοια του επιστημολογικού εμποδίου. 

Η μελέτη της έννοιας της αναλογίας εμφανίζεται από τα αρχαία χρόνια σε πολλούς 

πολιτισμούς, γεγονός που μαρτυρεί την σπουδαιότητα όπως και την αναγκαιότητα 

εφαρμογής της έννοιας για την επίλυση πρακτικών μαθηματικών προβλημάτων. Την περίοδο 

της ιταλικής αναγέννησης, η έννοια εμφανίζεται στη βιβλιογραφία (στους άβακες) ως η 

γνωστή «μέθοδος των τριών». 

Το θέμα των αναλογιών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος για τη Διδακτική των 

Μαθηματικών. Η έννοια της αναλογίας ανέκαθεν αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του 

περιεχομένου των μαθηματικών βιβλίων. Μαζί με το φαινόμενο της αναλογίας την εμφάνισή 

του κάνει και το φαινόμενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας, το οποίο απασχολεί τη 

βιβλιογραφία λόγω των επαναλαμβανόμενων λαθών που παρατηρούνται στις απαντήσεις των 

μαθητών. 

Η έννοια που θα χρησιμοποιήσουμε για την ερμηνεία των λαθών των μαθητών είναι 

κυρίως αυτή του επιστημολογικού εμποδίου. Όμως διάφορες άλλες έννοιες και μέθοδοι, 

όπως η έννοια του διδακτικού συμβολαίου, η ιστορική μελέτη μιας μαθηματικής έννοιας κ.ά. 

εμπλέκονται έμμεσα. Αρκετά λάθη στα μαθηματικά πηγάζουν από την τάση μας να 

εφαρμόζουμε τη γραμμική συνάρτηση σε όλες ανεξαιρέτως τις καταστάσεις οι οποίες 

πληρούν κάποιες άτυπες προϋποθέσεις. Ο λόγος έγκειται στο ότι οι γραμμικές σχέσεις 

αποτελούν ένα βασικό μοντέλο μέσα από το οποίο μπορούμε εύκολα και γρήγορα να 

προσεγγίσουμε αυτές τις τόσο πρακτικές όσο και θεωρητικές προβληματικές καταστάσεις 

στα μαθηματικά και την επιστήμη. 

Η έννοια της αναλογίας υπάρχει μέσα σε όλο το μαθηματικό οικοδόμημα, ξεκινώντας 

από την ιδέα της μέτρησης ποσοτήτων, την έννοια των λόγων και την εφαρμογή του κανόνα 

των τριών στο δημοτικό σχολείο, και φτάνοντας μέχρι τη γραμμική άλγεβρα και τη χρήση 

των γραμμικών μοντέλων στον απειροστικό λογισμό και τη στατιστική στη μέση 

εκπαίδευση. Έτσι, είναι εμφανές ότι ο αναλογικός συλλογισμός δεν αποτελεί μια απόλυτη 

ιδέα με μονοσήμαντο νόημα (Lamon 1999, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008).Οικοδομείται με τη 

πάροδο του χρόνου, αφού κάποιες από τις ουσιαστικές του πτυχές ενυπάρχουν σε άλλες 

στενά συνδεδεμένες έννοιες. 
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Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές περιγραφές οι οποίες προσπαθούν να ορίσουν την 

έννοια του αναλογικού συλλογισμού. Έτσι, σύμφωνα με τους Lesh, Post, Behr (1988) ο 

αναλογικός συλλογισμός αποτελεί μια μορφή μαθηματικού συλλογισμού η οποία 

περιλαμβάνει την ικανότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διάφορων πληροφοριών μέσα από 

πολλαπλές συγκρίσεις και συν-μεταβολές. Οι Inhelder και Piaget (1958) θεωρούν ότι το 

βασικό χαρακτηριστικό του αναλογικού συλλογισμού είναι ότι εστιάζεται στην περιγραφή, 

πρόβλεψη και αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα σε δύο άλλες, δηλαδή περιλαμβάνει μια 

δευτέρου βαθμού σχέση, και όχι απλά μια σχέση ανάμεσα σε δύο διακριτά αντικείμενα ή 

έννοιες. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο αναλογικός συλλογισμός εστιάζεται σε μια δεύτερου 

βαθμού σχέση, η οποία περιλαμβάνει μια σχέση ισότητας ανάμεσα σε δύο λόγους (Christou 

& Philippou, 2002). Ένας λόγος είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο ποσότητες. Επομένως, η 

κατανόηση της αναλογίας αναφέρεται στην κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα σε 

δύο σχέσεις (Δημητρίου 1993, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008). 

Σε μια αναλογική σχέση, οι δύο ποσότητες μεταβάλλονται πολλαπλασιαστικά. 

Δηλαδή, και οι δύο ποσότητες πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο παράγοντα. Έτσι, η γραφική 

παράσταση κάθε αναλογικής σχέσης απεικονίζει μια ευθεία γραμμή, η οποία περνά από την 

αρχή των αξόνων. Κατ’ επέκταση, η γραμμική συνάρτηση f(x) = ax (όπου α≠0) μπορεί να 

περιγράψει μαθηματικά κάθε αναλογική σχέση (De Bock, Verschaffel & Janssens, 2002: 

Nabors 2003, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008). Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επίδοση 

των μαθητών στην επίλυση προβλήματος είναι: 

 Το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων επηρεάζει τις στρατηγικές επίλυσης (Singer και 

Resnick, 1992: Kuchermann, 1989: Lamon, 1993). 

 Η διαισθητική αντίληψη και κατανόηση για τον λόγο και την αναλογία. 

 Η αριθμητική δομή (Karplus, 1983) και το είδος του εμπλεκόμενου λόγου του 

προβλήματος (Hart 1986, στο Γαγάτσης, 2004). 

Το φαινόμενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας 

Η βασική γλωσσική δομή αναλογικών προβλημάτων περιλαμβάνει τέσσερις 

ποσότητες (α, β, γ, δ), από τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις οι τρεις είναι γνωστές 

και η μια άγνωστη, καθώς και μια ένδειξη ότι η ίδια σχέση που συνδέει το α με το β συνδέει 

και το γ με το δ (Behr, Harel, Post, & Lesh 1992, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008). Ένα πρόβλημα 

αναλογίας θα ήταν: Μια ράπτρια χρειάζεται 35 λεπτά για να ράψει ένα πουκάμισο. Πόσο 
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χρόνο χρειάζεται για να ράψει τρία πουκάμισα; Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πραγματική 

αναλογία (3 35=105). 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση η δομή ενός προβλήματος να ανταποκρίνεται στη 

βασική δομή προβλημάτων αναλογίας, αλλά το πρόβλημα να μην είναι αναλογικό. Στην 

περίπτωση αυτή το πρόβλημα θεωρείται πρόβλημα ψευδοαναλογίας (Verschaffel, Greer & 

De Corte 2000, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008). Για παράδειγμα, στην περίπτωση του σταθερού 

προβλήματος: «Ένα πουκάμισο χρειάζεται 35 λεπτά για να στεγνώσει όταν απλωθεί έξω στο 

σχοινί, μια ηλιόλουστη μέρα χωρίς άνεμο. Πόσο χρόνο χρειάζονται 3 πουκάμισα για να 

στεγνώσουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες;», οι μαθητές επηρεαζόμενοι από τη διατύπωση του 

προβλήματος απαντούν ότι τα πουκάμισα χρειάζονται 3Χ35=105 λεπτά, χωρίς να 

υπολογίζουν ότι έχουν απλωθεί μαζί στο σχοινί και άρα στεγνώνουν παράλληλα. 

Η αναλογικότητα φαίνεται να είναι σε τέτοιο βαθμό ενσωματωμένη στον τρόπο 

σκέψης των μαθητών που κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να παραπλανηθεί και να χειρίζεται 

κάθε αριθμητική σχέση ως αναλογική (Freudenthal 1983, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008), χωρίς να 

δίνει σημασία στο περιβάλλον της προβληματικής κατάστασης και στους περιορισμούς που 

αυτό μπορεί να έχει. Αυτό αιτιολογεί και μη-ρεαλιστικές απαντήσεις των μαθητών, οι οποίοι 

υποστηρίζουν τη γραμμική αύξηση του ύψους και του βάρους ή ακόμα και την ικανότητα 

των αθλητών να τρέχουν με την ίδια ταχύτητα τα 100 και τα 1000 μέτρα (Verschaffel De 

Corte & Lasure 1994, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008). 

Πρόσφατες έρευνες που εξετάζουν την τάση των μαθητών να χρησιμοποιούν τον 

αναλογικό συλλογισμό σε προβληματικές καταστάσεις στις οποίες δεν είναι κατάλληλος, 

υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται εν μέρει σε ιδιομορφίες στη διατύπωση των 

προβλημάτων, τις οποίες οι μαθητές έχουν μάθει να συνδέουν με τον αναλογικό συλλογισμό 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Ο Greer (1997, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008) 

ειδικότερα, αναφέρει ότι προβλήματα με πολλαπλασιαστική δομή, που με ένα επιφανειακό 

διάβασμα μπορεί να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της ύπαρξης αναλογίας, αποτελούν 

πρωταρχικά παραδείγματα ακατάλληλης χρήσης του μαθηματικού αναλογικού συλλογισμού 

ως μιας βεβιασμένης αντίδρασης στη γλωσσική δομή του προβλήματος. 

Παρόλα αυτά, αυτός ο τρόπος ερμηνείας του προβλήματος δεν παρέχει ένα επαρκές 

και ολοκληρωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να μελετηθεί το φαινόμενο της 

ψευδαίσθησης της αναλογίας. Το φαινόμενο αυτό δεν προκύπτει απλά ως αντίδραση στη 

στερεότυπη γλωσσική διατύπωση των αναλογικών σχέσεων και ούτε μπορεί να θεωρηθεί 
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έτσι απλά ότι το γεγονός αυτό συμβαίνει τόσο σε επίπεδο μαθητή όσο και σε ιστορικό 

επίπεδο, όπως υποστηρίζουν οι Verschaffel et al. (2000, στο Γαγάτσης κ.ά., 2008).  

Η αναλογία φαίνεται να είναι το κοινωνικό – πολιτισμικό μέσο για εισαγωγή και εν 

τέλει για κατάκτηση της έννοιας της συνάρτησης. Κατ’ επέκταση, έχει δοθεί μια ιδιαίτερη 

σημασία στο γραμμικό μοντέλο, η οποία οδηγεί στην γενίκευση της εγκυρότητάς του και σε 

καταστάσεις μη-αναλογικές στις οποίες είναι απλά μη εφαρμόσιμο. Έτσι, φαίνεται ότι η 

συνεχής επιβεβαίωση της εγκυρότητας του γραμμικού μοντέλου μπορεί να δημιουργήσει μια 

πολύ ισχυρή αντίληψη ότι κάθε σχέση ανάμεσα σε δύο ποσότητες είναι αναλογική, και ότι η 

χρήση του αναλογικού συλλογισμού αποτελεί πανάκεια για την επίλυση όλων σχεδόν των 

προβλημάτων (Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens & Verschaffel 2004, στο Γαγάτσης 

κ.ά., 2008). Τα μαθηματικά λάθη προέρχονται από την τάση των μαθητών να χρησιμοποιούν 

τον αναλογικό συλλογισμό, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο του κάθε προβλήματος 

(Γαγάτσης & Κυριακίδης, 2000). 

Η ύπαρξη του επαναλαμβανόμενου φαινομένου της ψευδαίσθησης της αναλογίας 

μαρτυρεί και την αντίστασή του στους διάφορους τρόπους που υιοθετούνται, όπως 

υποστηρίζουν οι De Bock et al. (2003), για την αντιμετώπισή του, οπότε είναι φανερό ότι 

απαιτείται ένας πιο αποφασιστικός τρόπος κατάρριψης της τυφλής εφαρμογής του 

αναλογικού συλλογισμού σε όλα τα προβλήματα.  

Η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε διδάξιμη– Διδακτική Μεταφορά  

Η Διδακτική Μεταφορά ή ο Διδακτικός Μετασχηματισμός, όπως αποδίδεται ο 

γαλλικός όρος transposition didactique, είναι η διαδικασία μετασχηματισμού της 

επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενα διδασκαλίας. Κυριότερος ερευνητής πάνω στη 

διδακτική μεταφορά είναι ο Yves Chevallard (1985, στο Γαγάτσης, 2011) που αναφέρει:  

«Όταν ένα περιεχόμενο επιστημονικής γνώσης διαλεχτεί σαν γνώση για διδασκαλία, 

υφίσταται μια σειρά από μετασχηματισμούς προσαρμογής που θα το κάνουν ικανό να πάρει 

θέση ανάμεσα στα αντικείμενα διδασκαλίας. Η «εργασία» που από ένα αντικείμενο γνώσης 

για διδασκαλία κάνει ένα αντικείμενο διδασκαλίας, λέγεται διδακτική μεταφορά (ή διδακτική 

μετάπλαση ή διδακτικός μετασχηματισμός)». Στη συνέχεια (εικόνα 32), ο Chevallard δίνει τα 

παρακάτω σχήματα διδακτικής μεταφοράς (Γαγάτσης, 1995): 
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Εικόνα 32 Η Διδακτική Μεταφορά (Chevallard, 1985) 

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι συνήθως, η διδακτέα ύλη δεν προσδιορίζεται 

μόνο από τη μαθηματική κοινότητα. Στις περισσότερες χώρες, οι αποφάσεις αυτές είναι 

αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε μαθηματικούς, διδάσκοντες και άλλους 

κοινωνικούς παράγοντες. Ο καθορισμός της ύλης επηρεάζεται  επίσης, από τους 

οργανωμένους γονείς ή από την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Η σχολική 

γνώση είναι η τελική εικόνα της επιστημονικής γνώσης μετά την επίδραση όλων αυτών των 

παραγόντων και μετά από μια σειρά μετασχηματισμών που εφαρμόζονται σε αυτήν.  

Είναι αναγκαία για τη Μαθηματική Εκπαίδευση η θεώρηση του Διδακτικού 

Μετασχηματισμού; Η ερώτηση αυτή παραπέμπει στην ερώτηση: Ποιο είναι το αντικείμενο 

των μελετών της Διδακτικής των Μαθηματικών;. Η αναγκαιότητα μελετών του διδακτικού 

μετασχηματισμού πραγματώνεται με δύο τρόπους: Ο πρώτος τρόπος είναι η μελέτη του 

διδακτικού μετασχηματισμού μαθηματικών εννοιών (η έκταση που καταλαμβάνει μια έννοια 

στο αναλυτικό πρόγραμμα και η επιστημονική γνώση ή όχι που χρησιμοποιείται ως πηγή 

διδασκαλίας) και ένας δεύτερος τρόπος είναι η θεωρητική μελέτη της συγκροτημένης 

μαθηματικής γνώσης και η σχέση της με το διδακτικό μετασχηματισμό. 

«Οι μετασχηματισμοί που υφίσταται η επιστημονική γνώση είναι εξίσου σημαντικοί 

κατά την εισαγωγή της στη διδακτική δομή, αλλά και με την έκφραση της διάθεσης αυτής 

της εισαγωγής. Σαν μέρος μιας κοινωνικά – εκτός του σχολείου – συγκροτημένης γνώσης, 

ένα μέρος της βυθίζεται σε μια ιστορία, σε μια επιστημολογία και συνδέεται με τον τύπο των 

προβλημάτων (θεωρητικών και πρακτικών) που επιτρέπει να προσεγγιστούν. Αυτή η γνώση 

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, όπως είναι στο διδακτικό σύστημα. Πρέπει, λοιπόν, να 

αποσυνδεθεί και να ανασυντεθεί για το σχολείο. Αλλά, αυτή η «προπαρασκευή» της 

αντικείμενο 
επιστημονικής 

γνώσης 

αντικείμενο για 
διδασκαλία 

αντικείμενο 
διδασκαλίας
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επιστημονικής γνώσης για διδασκαλία δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί σε μια «απλοποίηση». 

Ο τρόπος που πραγματοποιείται αυτή η προπαρασκευή, η διάταξη των θεμάτων, οι 

αναγκαστικές απουσίες ορισμένων από αυτά, όπως και οι αναγκαίες προσθήκες για να 

εξασφαλιστεί μια ορισμένη συνάφεια του συνόλου, όλα συνεισφέρουν στο να γίνει η γνώση 

που παρουσιάζεται στην τάξη μια αληθινή νέα δημιουργία στην ιδιαίτερη επιστημολογία, αν 

και οι δεσμοί με το πεδίο καταγωγής είναι ακόμη ορατοί. Ο διδακτικός μετασχηματισμός και 

η κατανόηση των μηχανισμών του είναι κρίσιμης σημασίας για τον προσδιορισμό της 

ακριβής φύσης των αντικειμένων διδασκαλίας στην τάξη, και κατά συνέπεια για τον 

προσδιορισμό των σχέσεων μαθητών – καθηγητή. Στο διδακτικό σύστημα, ο μαθητής 

βρίσκεται λοιπόν μπροστά σε μια μετασχηματισμένη γνώση. Όμως, αυτό δεν αρκεί ακόμη 

για να εξαντληθεί ο ειδικός χαρακτήρας της κατάστασης διδασκαλίας. Γιατί αυτή έχει στην 

πραγματικότητα και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Θα σκεφτεί κανείς ότι εισάγεται εδώ ένας 

συλλογισμός γι’ αυτό που ονομάζεται συνήθως οι σχέσεις καθηγητή – μαθητών. Αλλά στην 

πραγματικότητα, οι τριαδικές σχέσεις καθηγητή, μαθητών και μιας γνώσης δεν μπορούν να 

γίνουν αντιληπτές αν αναλυθούν μόνο σαν ένα άθροισμα δυαδικών σχέσεων: η πρόθεση 

αφομοίωσης μιας γνώσης από τους μαθητές συμβάλλει στη δημιουργία των δεσμών ανάμεσα 

στον καθηγητή και την τάξη του. Ο καθηγητής έχει τις δικές του αντιλήψεις για τη 

διαδικασία μάθησης και μια τοποθέτηση αντικειμενικά διαφορετική από αυτή του μαθητή ως 

προς τις επεξεργαζόμενες γνώσεις. Είναι, λοιπόν, δύσκολο να γίνουν σαφείς στα μάτια όλων 

των παραγόντων της διδακτικής πράξης οι συνθήκες εξέλιξής της. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος 

της παραμένει υπονοούμενο.» (Joshua- Dupin 1993, σ. 6, στο Γαγάτσης, 2011).  

Η λειτουργία του διδακτικού μετασχηματισμού παρουσιάζεται με εξαίρετο τρόπο και 

από τον Guy Brousseau (1987) στο άρθρο του Fondements et methodes de la Didactique des 

Mathématiques. Αναπαράγονται εδώ οι σχετικές απόψεις του G. Brousseau, όπως 

παρουσιάζονται στο βιβλίο του Α. Γαγάτση Στοιχεία Ιστορίας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης 

στην Κύπρο (1878-1960) (2011). 

Η μαθηματική γνώση και ο Διδακτικός Μετασχηματισμός 

Η συγκροτημένη γνώση παρουσιάζεται κάτω από διάφορες μορφές, για παράδειγμα 

με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Η αξιωματική παρουσίαση είναι μια κλασσική 

παρουσίαση των μαθηματικών. Ανάμεσα στις πολλές επιστημονικές αρετές που της 

αναγνωρίζουμε, είναι ότι φαίνεται θαυμάσια προσαρμοσμένη στη διδασκαλία. Επιτρέπει σε 

κάθε στιγμή να ορίσουμε τα αντικείμενα που μελετάμε με τη βοήθεια προϋπάρχουσας 

γνώσης και, έτσι, να οργανώσουμε την κατάκτηση νέων γνώσεων με τη βοήθεια της 
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διασύνδεσης των γνώσεων αναβαθμίζοντας τα δίκτυα γνώσεων. Υπόσχεται στον μαθητή και 

στον καθηγητή ένα μέσο για να διατάξουν τη δραστηριότητά τους και να συσσωρεύσουν σε 

ελάχιστο χρόνο ένα μέγιστο από γνώσεις πολύ συγγενικές με τις επιστημονικές γνώσεις. Η 

αξιωματική παρουσίαση, συμπληρώνεται με παραδείγματα και εφαρμογές σε ανάλογα 

προβλήματα που η λύση τους απαιτεί τη χρησιμοποίηση αυτών των γνώσεων. 

Η παρουσίαση των μαθηματικών ιδεών σβήνει εντελώς την ιστορία αυτών των 

γνώσεων, δηλαδή τη διαδρομή μιας έννοιας μέχρι την τελική της διδάξιμη μορφή. Η 

ιστορική διαδρομή περιλαμβάνει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει 

την εμφάνιση βασικών εννοιών, τη χρησιμοποίησή τους για να τεθούν καινούρια 

προβλήματα, τη διείσδυση τεχνικών και προβλημάτων που γεννιούνται από την  πρόοδο 

άλλων τομέων, την απόρριψη ορισμένων απόψεων που βρέθηκαν λανθασμένες ή ανεπαρκείς 

και τις διαμάχες γύρω από αυτές. Επίσης, κρύβει την αληθινή λειτουργία της επιστήμης, που 

είναι αδύνατο να μεταδοθεί και να περιγραφεί πιστά, για να βάλει στη θέση της μια 

πλασματική γένεση (Γαγάτσης, 2011). Οπότε για να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση της 

επιστήμης, η διδασκαλία απομονώνει ορισμένες έννοιες και ιδιότητες από το πλέγμα των 

δραστηριοτήτων από όπου έχουν πάρει την αρχή τους, το νόημά τους, την κινητοποίησή τους 

και τη χρήση τους. Τις μετασχηματίζει μέσα στα σχολικά πλαίσια. Οι επιστημολόγοι 

ονομάζουν αυτή την πράξη Διδακτικό Μετασχηματισμό (Γαγάτσης, 2011). Η πράξη αυτή 

έχει τη χρησιμότητά της, τις ασυνέπειές της και τον ρόλο της, ακόμα και για την κατασκευή 

της επιστήμης. Αυτή είναι ταυτόχρονα αναπόφευκτη, αναγκαία και κατά μια έννοια 

επιθυμητή για την επιτυχή έκβαση της μάθησης και της διδασκαλίας. Ο διδακτικός 

μετασχηματισμός πρέπει να είναι αποτέλεσμα ιστορικής μελέτης μιας μαθηματικής έννοιας 

και συνάμα να προκύπτει μέσα από τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

Το έργο του μαθηματικού 

Πριν ανακοινώσει αυτό που νομίζει πως έχει βρει, ένας ερευνητής πρέπει πρώτα να 

το καθορίσει: δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε, στο λαβύρινθο των διαλογισμών, αυτούς που 

θα μπορούσαν να γίνουν μια καινούρια ενδιαφέρουσα γνώση για άλλους. Οι αποδείξεις που 

πετυχαίνει σπάνια αναφέρονται στις εικασίες που εξετάζει. Πρέπει να επιχειρήσει μια 

ολοκληρωτική διευθέτηση όλων των προγενέστερων ή καινούριων γειτονικών γνώσεων. 

Πρέπει επίσης, να εξαφανίσει όλες τις άχρηστες σκέψεις, τα ίχνη των λαθών που έγιναν και 

των αδιέξοδων διαδρομών. Επιβάλλεται να κρύψει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την 

κατεύθυνση και τις προσωπικές συνθήκες που οδήγησαν στην επιτυχία, να βάλει με 

επιδεξιότητα σε προβληματισμό ακόμα και τις λίγο συνηθισμένες παρατηρήσεις, αλλά να 
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αποφύγει τις κοινοτοπίες. Πρέπει ακόμα να αναζητήσει την πιο γενική θεωρία στην οποία τα 

αποτελέσματα μένουν έγκυρα. Έτσι, ο παραγωγός της γνώσης απαλλάσσει τα αποτελέσματά 

της από το προσωπικό και το χρονικό στοιχείο όσο περισσότερο του είναι δυνατό. 

Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για να μπορεί ο αναγνώστης να γνωρίσει αυτά τα 

αποτελέσματα, να πεισθεί για το κύρος τους χωρίς να ξαναδιατρέξει ο ίδιος την ίδια 

διαδρομή για την ανακάλυψή τους, βελτιώνοντας τις δυνατότητες που του προσφέρονται για 

τη χρησιμοποίησή της. Οι αναγνώστες μετασχηματίζουν με τη σειρά τους αυτά τα 

αποτελέσματα, τα αναδιατυπώνουν, τα εφαρμόζουν, τα γενικεύουν, αν είναι τέτοιες οι 

ανάγκες τους. Τα καταστρέφουν κατά την περίσταση, είτε ταυτίζοντάς τα με γνώσεις που 

είναι ήδη γνωστές, είτε υπάγοντάς τα σε αποτελέσματα πιο ισχυρά, ξεχνώντας τα απλά και 

μάλιστα δείχνοντας τα λανθασμένα. Έτσι, η οργάνωση των γνώσεων εξαρτάται, από την 

πηγή τους, από απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στο συγγραφέα τους κατά την ανακοίνωσή 

τους. Αυτή δεν παύει στη συνέχεια να τροποποιείται για τους ίδιους λόγους, έτσι ώστε το 

νόημα αλλάζει αρκετά βαθιά: ο διδακτικός μετασχηματισμός ξετυλίγεται κατά μεγάλο μέρος 

μέσα στην επιστημονική κοινότητα και ακολουθείται από τους καλλιεργημένους κύκλους. Η 

λειτουργία αυτής της κοινότητας είναι βασισμένη στις προσωπικές και γενικότερες σχέσεις 

που διατηρούν την εγκυρότητα και τη συνέχεια των μαθηματικών ζητημάτων και την 

απόρριψη αυτής της εγκυρότητας, για την παραγωγή ενός κειμένου γνώσης όσο το δυνατόν 

πιο αντικειμενικού (Γαγάτσης, 2011).  

Η εργασία του μαθητή 

Η διανοητική εργασία του μαθητή πρέπει να είναι συγκρίσιμη με αυτή την 

επιστημονική δραστηριότητα. Η μαθηματική γνώση δεν εξαντλείται στη γνώση ορισμών και 

θεωρημάτων, αλλά εμπεριέχει την εννοιολογική και συνάμα τη λειτουργική χρήση μιας 

έννοιας. Η μαθηματική γνώση συνδέεται άμεσα με την επίλυση προβλήματος και την 

επιλογή και την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επίλυση του κάποιου 

προβλήματος. Μια καλή αναπαραγωγή από το μαθητή μιας επιστημονικής δραστηριότητας 

θα απαιτούσε να δράσει, να τυποποιήσει, να αποδείξει, να κατασκευάσει μοντέλα, γλώσσες, 

έννοιες, θεωρίες, που τις ανταλλάζει με τους άλλους, να αναγνωρίσει αυτές που είναι 

σύμφωνες με την πολιτιστική παράδοση, να δανειστεί αυτές που του είναι χρήσιμες κ.λπ. 

Για να κάνει δυνατή μια τέτοια δραστηριότητα ο καθηγητής πρέπει, λοιπόν, να 

φαντάζεται και να προτείνει στους μαθητές του καταστάσεις που μπορούν να τις ζήσουν και 
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στις οποίες οι γνώσεις θα φαίνονται ως η βέλτιστη λύση και αποκαλυπτική για τα 

προβλήματα που τέθηκαν (Γαγάτσης, 2011).  

Η εργασία του καθηγητή 

Η εργασία του καθηγητή είναι σε κάποιο βαθμό το αντίστροφο της δουλειάς του 

ερευνητή. Πρέπει να παράγει μια επαναπλαισίωση και μια επαναπροσωποποίηση των 

γνώσεων. Αυτές θα αποτελέσουν τις γνώσεις ενός μαθητή, δηλαδή μια απάντηση αρκετά 

φυσική, κάτω από ειδικές σχετικά συνθήκες απαραίτητες για να έχουν ένα νόημα γι’ αυτόν. 

Κάθε γνώση πρέπει να γεννιέται από την προσαρμογή σε μια ειδική κατάσταση, γιατί οι 

πιθανότητες δε δημιουργούνται στο ίδιο είδος συνθηκών και στις ίδιες σχέσεις με το 

περιβάλλον, όπως αυτές στις οποίες επινοεί κανείς ή χρησιμοποιεί την αριθμητική ή την 

άλγεβρα. 

Ο καθηγητής σύμφωνα με τον Brousseau (1987), πρέπει να πραγματοποιεί στην τάξη 

του μια επιστημονική μικροκοινωνία, αν θέλει οι γνώσεις να είναι τα περισσότερο πρόσφορα 

μέσα για να θέτουμε καλές ερωτήσεις και να χαράζουμε μια συζήτηση, αν θέλουμε οι 

γλώσσες να είναι μέσα για να κυριαρχούμε σε καταστάσεις τυποποίησης και οι αποδείξεις να 

είναι τεκμηριώσεις. Αλλά πρέπει επίσης, να δώσει τα μέσα στους μαθητές του να ξαναβρούν 

σε αυτή την ιδιαίτερη ιστορία, που τους έχει κάνει να ζήσουν, αυτό που είναι η πολιτισμική 

και ανακοινώσιμη γνώση που θέλει να τους διδάξει. Οι μαθητές πρέπει με τη σειρά τους να 

ξανααποπλαισιώσουν και να ξανααποπροσωποποιήσουν τη γνώση τους και αυτό με τρόπο 

που να ταυτίσουν την παραγωγή τους με τη γνώση που κυκλοφορεί στην πολιτιστική και την 

επιστημονική κοινότητα της εποχής τους. Ασφαλώς, πρόκειται για μια εξομοίωση που δεν 

είναι πια η αληθινή επιστημονική δραστηριότητα, όπως ακριβώς η γνώση που παρουσιάζεται 

με μορφή αξιωματική δεν είναι η αληθινή γνώση (Γαγάτσης, 2011). Οι παραπάνω απόψεις 

του G. Brousseau μπορούν να παρασταθούν με το διάγραμμα (εικόνα 33): 
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Εικόνα 33 Ο Διδακτικός Μετασχηματισμός της μαθηματικής γνώσης κατά τον G. Brousseau 

Στην περίπτωση της μελέτης μας δεν αναφερόμαστε άμεσα σε διδακτικό 

μετασχηματισμό. Πράγματι, στη μελέτη αυτή δεν υπάρχουν σχολικά μαθηματικά αλλά 

εμπορικά μαθηματικά. Επομένως, πιστεύουμε ότι ο όρος που ταιριάζει καλύτερα είναι ο 

εμπορικός μετασχηματισμός των μαθηματικών και η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους 

μετασχηματισμούς των σχολικών μαθηματικών. Με άλλα λόγια, το προηγούμενο σχήμα του 

διδακτικού μετασχηματισμού μετασχηματίζεται ως εξής (εικόνα 34): 

 

 

 

Εικόνα 34 Ο Διδακτικός Μετασχηματισμός στη Λογαριαστική του Γλυζούνη 

Στο πιο πάνω σχήμα του διδακτικού μετασχηματισμού της εμπορικής μαθηματικής 

γνώσης, ο συγγραφέας του εμπορικού-μαθηματικού εγχειριδίου αναλαμβάνει να παράγει μια 

επαναπλαισίωση και μια επαναπροσωποποίηση των γνώσεων. Αυτές θα αποτελέσουν τις 

γνώσεις των εμπόρων, υπό διαμορφωμένες συνθήκες απαραίτητες για να έχουν ένα νόημα γι’ 

αυτούς, ώστε να είναι ικανοί να κάνουν χρήση των εννοιών αυτών στη διεκπεραίωση των 

εμπορικών τους συναλλαγών. 

Η διδακτική μεταφορά είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμη στο θέμα της μελέτης αυτής. 

Στην πραγματικότητα το έργο του μαθηματικού – ερευνητή όπως περιγράφεται παραπάνω, 
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προφανώς σχετίζεται με τις μαθηματικές έννοιες που παρουσιάζονται στα αριθμητικά 

εγχειρίδια. Η εργασία του καθηγητή στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να 

παρουσιαστεί ως η εργασία του συγγραφέα των έργων που απευθύνονται σε εμπόρους και 

κοινό το οποίο επιθυμεί την απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων. Επιπλέον, η χρήση 

πολλών πρακτικών εγχειριδίων αριθμητικής σε σχολεία της εποχής, θα συνέβαλλε σε 

μεγαλύτερη εφαρμοσιμότητα του διδακτικού μετασχηματισμού. Τέλος, η εργασία του 

μαθητή όπως αναφέρεται στις σύγχρονες θεωρίες της Διδακτικής των Μαθηματικών, 

γαλλικής προέλευσης, δεν μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί στην παρούσα έρευνα. Βέβαια, η 

ύπαρξη πολλών ψυχαγωγικών προβλημάτων στα εγχειρίδια πρακτικής αριθμητικής, των 

οποίων η λύση απαιτεί την υιοθέτηση διάφορων στρατηγικών, θα ήταν δυνατό να 

δημιουργούσε ενδιαφέρουσες διδακτικές καταστάσεις στα χέρια ενός επίδοξου δασκάλου – 

μαθηματικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ 

Η φιλοσοφία του έργου 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ιδέα πίσω από τη γένεση του έργου του 

Γλυζούνη. Ο σκοπός του συγγραφέα αντικατοπτρίζεται στον πρόλογό του, όπου αναφέρεται 

στην ωφέλεια της λογαριαστικής επιστήμης και αισιοδοξεί ότι το έργο του θα συμβάλει στη 

μαθηματική εκπαίδευση του ελληνορθόδοξου πληθυσμού. Ο Γλυζούνης επιτυγχάνει με την 

ένταξη του μαθηματικού περιεχομένου σε πλαίσιο οικείο στον αναγνώστη και με την 

παρουσίαση του ορθόδοξου ημερολογίου στο ειδικό μέρος, να φέρει τον αναγνώστη του 

κοντά στη μαθηματική γνώση. Οι μαθηματικές έννοιες επαναπλαισιώνονται σε εμπορικό 

πλαίσιο, εναρμονίζονται με την καθημερινότητα και γίνονται έτσι περισσότερο βατές και 

κατανοητές στο αναγνωστικό κοινό. 

Το έργο Λογαριαστική διέπεται από την αρχή της διαδικαστικής εκμάθησης της 

γνώσης. Ο συγγραφέας υποδεικνύει τον τρόπο επίλυσης στον αναγνώστη ο οποίος καλείται 

να μάθει μηχανικά τη διαδικασία επίλυσης. Το ύφος και η χρήση της προστακτικής από τον 

Γλυζούνη όπως και η συχνή χρήση φράσεων στην εκμάθηση των κανόνων και των βημάτων 

επίλυσης, επιβεβαιώνουν την σημασία που αποδίδεται στην αποστήθιση και την εκμάθηση 

των βημάτων επίλυσης χωρίς την κατανόηση της λειτουργίας της έννοιας. Φράσεις όπως 

«στρώσε τα ψηφία» ή το «γράφουμε όπως βλέπεις», «αν θέλεις να βρεις αυτό τον 

λογαριασμό κάνε αυτό, έτσι κάνε πάντα για να μην σφάλεις, ποίησε ή γίνεται με αυτό τον 

τρόπο, είναι σωστό όπως βλέπεις, αν δεν βγει ξανακάνε το, καταλάβαμε από πολλούς 

δασκάλους ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι, για τη μέθοδο των πέντε πολλαπλασιάζεις τα δύο 

μέρη του αριστερού χεριού για τον μεριστή και τα τρία μέρη του δεξιού χεριού για τον 

μεριζόμενο», αποδεικνύουν την έλλειψη σωστής αιτιολόγησης και χρήσης των εννοιών. Η 

φιλοσοφία του βιβλίου αντανακλά τον χαρακτήρα της μαθηματικής διδασκαλίας και 

μάθησης οι οποίες στερούνταν εννοιολογικής κατανόησης. Η εκμάθηση της γνώσης δεν 

ενισχύεται με βοηθητικές εικόνες ή διαγράμματα τα οποία απουσιάζουν εντελώς, με 

εξαίρεση των πινάκων πολλαπλασιασμού και κλασμάτων. Ο συγγραφέας παραθέτει το 

περιεχόμενο με τη χρήση αριθμητικών συμβόλων και λέξεων. Έτσι ο αναγνώστης δεν έχει 

την ευκαιρία επεξεργασίας πολλαπλών αναπαραστάσεων για καλύτερη κατανόηση μιας 
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έννοιας, αν και το βιβλίο απευθύνεται και σε άτομα με ανύπαρκτη και χαμηλή μαθηματική 

εκπαίδευση. 

Η γλώσσα, το ύφος και η σύνταξη του περιεχομένου της Λογαριαστικής 

Ολόκληρο το έργο είναι γραμμένο στη δημώδη ελληνική, με απλό και εκλαϊκευμένο 

ύφος για την επίτευξη της κατανόησης από τον απλό άνθρωπο με ελάχιστες έως και καθόλου 

μαθηματικές γνώσεις. Το κείμενο είναι γραμμένο ως επί το πλείστον στο β’ πρόσωπο ενικού 

με μερική χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού, όπως συμβαίνει και στους δυτικούς άβακες 

(Van Egmond, 1976; Treviso, 1478; Borghi, 1484), με αυτό να δημιουργεί αμεσότητα 

ανάμεσα στο συγγραφέα και στον αναγνώστη, η οποία θα βοηθήσει τον δεύτερο να φτάσει 

στο επιθυμητό αποτέλεσμα, τη μάθηση. Η σύνταξη των προτάσεων είναι απλή και λιτή.  

Χρήση και μαρτυρίες πρόσληψης 

Γνωρίζουμε ότι η αριθμητική του Γλυζούνη ήταν ένας πρακτικός οδηγός για την 

εκτέλεση των εμπορικών συναλλαγών αλλά και το μέσο απόκτησης στοιχειωδών 

μαθηματικών γνώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ελληνικές περιοχές , στις 

ελληνικές κοινότητες (αντικείμενο διδασκαλίας στη Φλαγγίνειο Σχολή της Βενετίας) αλλά 

και στα Βαλκάνια όπου μεταφράστηκε. Το δημοφιλές «Γλυτζούνι» αποτέλεσε μέσο 

εκμάθησης των μαθηματικών τόσο από δασκάλους αλλά και από αυτοδίδακτα άτομα. 

Κτητορικά σημειώματα που να μαρτυρούν τη χρήση του βιβλίου δεν έχουν βρεθεί στα 

αντίτυπα που είχαμε στη διάθεσή μας, παρά μόνο κάποιες εκτελέσεις πράξεων στο πλάι των 

σελίδων σύμφωνα με τους κανόνες όπως και κάποιες θρησκευτικές φράσεις οι οποίες 

δηλώνουν την πίστη των αναγνωστών, αφού η Λογαριαστική περιέχει το ορθόδοξο 

ημερολόγιο και τον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα. 

Η μαθηματική φιλοσοφία της Λογαριαστικής όπως και το περιεχόμενό της παρέμεινε 

αναλλοίωτο σε όλες τις μετέπειτα εκδόσεις της για μια εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο. 

Αυτό δηλώνει ότι δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στις πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές  

δομές που να παύουν τη χρησιμότητα του βιβλίου. Η περίοδος του νεοελληνικού 

διαφωτισμού με τις ενέργειες λογίων, εμπόρων και κληρικών έθεσε τα θεμέλια για την 

ανασύσταση της παιδείας, γεγονός που πραγματώνεται με τη χρηματοδότηση και την ίδρυση 

σχολείων όπως και με την έκδοση βιβλίων . Η μαθηματική κατηγορία των εμπορικών 

αριθμητικών έργων, εμπλουτίζεται με την παραγωγή νέων βιβλίων, με αρκετά από αυτά να 

αποτελούν μεταφράσεις αντίστοιχων ευρωπαϊκών, παρέχοντας τις αναγκαίες γνώσεις τόσο 

για την εκπαίδευση των ατόμων σχετικών με το εμπόριο αλλά και για τη μαθηματική 
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εκπαίδευση. Το περιεχόμενο αυτής της κατηγορίας βιβλίων δεν παρουσιάζει δραστικές 

αλλαγές γιατί πλέον τα μαθηματικά εξελίσσονται και δεν εξισώνονται με τις γνώσεις της 

αριθμητικής. Από τον 18ο αιώνα κυκλοφορούν μαθηματικά βιβλία αριθμητικής και άλγεβρας 

τα οποία αντικατοπτρίζουν και την εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης. Η Λογαριαστική δεν 

μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι που δεν έχει ήδη προσφερθεί στο χώρο, συνεπώς η 

εκπαιδευτική της αξία αλλά και δημοτικότητα περιορίζεται. Γι’ αυτό και το έτος 1818 

αποτελεί και το τέλος στη μακρόχρονη πορεία της. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ 

Εισαγωγή 

Το έργο του Γλυζούνη εκτείνεται σε 79 φύλλα. Ο πυρήνας του αποτελείται από δύο 

μέρη. Η πρώτη ενότητα περιέχει τις βασικές αριθμητικές πράξεις και η δεύτερη – η οποία 

αποτελεί και το πιο σημαντικό μέρος του βιβλίου - αφορά την επίλυση προβλημάτων. Όπως 

και οι ιταλικοί άβακες, έτσι και η αριθμητική του Γλυζούνη είναι ένας πρακτικός οδηγός για 

την επίλυση, κυρίως εμπορικών, προβλημάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση 

εμπορικών συναλλαγών και παρέχει τις απαραίτητες βασικές μαθηματικές γνώσεις, χρήσιμες 

στη διεξαγωγή τους. Τα προβλήματα στην Λογαριαστική χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα 

εμπορικά, τα ψυχαγωγικά και τα προβλήματα μέτρησης. Η τρίτη ενότητα του έργου 

παρουσιάζει το ημερολογίου του Ορθόδοξου Πάσχα και μiα μέθοδο για τον υπολογισμό της 

ημερομηνίας της Κυριακής του Πάσχα, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία.  
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Εικόνα 35 Πίνακας περιεχομένων της αριθμητικής του Γλυζούνη (1569) 

Το πρώτο μέρος, το προκαταρκτικό υλικό, αποτελείται από τους φυσικούς αριθμούς, 

τα κλάσματα και τις θεμελιώδεις λειτουργίες της αριθμητικής και τις μεθόδους υπολογισμού 

των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. Το εισαγωγικό μέρος δομείται ως εξής: 

 Παράθεση των πρώτων δέκα ψηφίων στα ελληνικά, τουρκικά και ιταλικά 

 Δομή και γραφή των αριθμών 

 Η αξία θέσης ψηφίου στο δεκαδικό σύστημα  

 Πίνακες πολλαπλασιασμού 

 Βασικές αριθμητικές πράξεις με ακέραιους αριθμούς  

 Δεκαδικά κλάσματα  

 Ορισμός της έννοιας του κλάσματος και απλοποίηση κλασμάτων 

 Πράξεις κλασμάτων 

 Η μέθοδος των τριών (επεκτείνεται και στον κανόνα των πέντε και επτά) - απλές 

και αντίστροφες αναλογίες 
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Ο συγγραφέας στο εισαγωγικό μέρος του βιβλίου παραθέτει βοηθητικούς πίνακες που 

αφορούν τη γραφή των αριθμών, τη διάταξη και την αξία θέσης των ψηφίων στο δεκαδικό 

σύστημα αρίθμησης και τον πολλαπλασιασμό.  

 

Πίνακας 15 

Παρουσίαση των δέκα αριθμητικών ψηφίων (Γλυζούνης, 1569, φ. 1r) 

Ελληνική Ιταλική Τουρκική 

α, ένα 1, ένα ١, ένα 

β, δύο 2, δύο ٢, δύο 

γ, τρία 3, τρία ٣, τρία 

δ, τέσσερα 4, τέσσερα ٤, τέσσερα 

ε, πέντε 5, πέντε ٥, πέντε 

ς, έξι 6, έξι ٦, έξι 

ζ, επτά 7, επτά ٧, επτά 

η, οκτώ 8, οκτώ ٨, οκτώ 

θ, εννιά 9, εννιά ٩, εννιά 

αο, δέκα 10, δέκα ١٠, δέκα 
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Πίνακας 16 

Η αξία θέσης ψηφίου στο δεκαδικό σύστημα (Γλυζούνης, 1569) 

 

Το βιβλίο του Γλυζούνη περιέχει επίσης πληροφορίες για τα νομίσματα που 

κυκλοφορούσαν κατά την Τουρκοκρατία σε διάφορες περιοχές καθώς δεν υπήρχε ένα ενιαίο 

νόμισμα στις ελληνικές περιοχές. Οι υποδιαιρέσεις των διάφορων νομισμάτων και τα 

προβλήματα που απαιτούν μετατροπές σε διαφορετική μονάδα μέτρησης ήταν πολύ χρήσιμα 

για τις συναλλαγές της αγοράς. 

Ο ρόλος του νομίσματος στις κατακτημένες περιοχές αλλά και γενικότερα στην 

αυτοκρατορία ήταν πολλαπλός. Το νόμισμα χρησιμοποιούνταν στη διεξαγωγή των 

συναλλαγών, στην ανταλλαγή νομισμάτων, στη μισθοδοσία, στην εκτίμηση περιουσιών, στο 

διαμοιρασμό περιουσιών και στην πληρωμή των φόρων (Λιάτα, 1996). Οπότε η απόκτηση 

βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων ήταν απαραίτητη για να μην τυγχάνει κανείς θύμα 

εκμετάλλευσης. Οι αντιστοιχίες των αξιών των ποικίλων νομισμάτων, κυρίως τουρκικών και 

ενετικών λόγω των εμπορικών σχέσεων Ανατολής-Δύσης, τα οποία κυκλοφορούσαν στις 

ελληνικές περιοχές καθώς και τα προβλήματα συναλλάγματος, εμπεριέχονται στη 

Λογαριαστική. Οι άβακες γενικότερα υπήρξαν πολύ βοηθητικοί στην απόκτηση των γνώσεων 

1 Μονάδες  

12 Δεκάδες   

123 Εκατοντάδες   

1234 Χιλιάδες  

12345 Δεκάδες χιλιάδες  

123456 Εκατοντάδες χιλιάδες 

1234567 Εκατομμύρια  

12345678 Δεκάδες εκατομμυρίων 

123456789 Εκατοντάδες εκατομμυρίων 

1234567890 ………………………………….... 

12345678900 …………………………………… 

123456789000 …………………………………… 
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αυτών. Στις ελληνικές περιοχές κυκλοφορούσαν τόσο τουρκικά όσο και ευρωπαϊκά 

νομίσματα, χρυσά, αργυρά και χάλκινα (πίνακας 17). Τα ευρωπαϊκά όπως αναφέρει η Λιάτα 

(1996), απολάμβαναν μεγαλύτερης εκτίμησης σε αντίθεση με τα τουρκικά καθώς τα 

τουρκικά δεν ήταν αξιόπιστα σε σχέση με την περιεκτικότητα σε μέταλλο, οπότε τα δυτικά 

νομίσματα χρησιμοποιούνταν ευρέως στη διεξαγωγή του εμπορίου στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Τα πιο γνωστά καταγράφονται στον πίνακα 17. Η καθαρότητα των νομισμάτων στην 

οθωμανική αυτοκρατορία συχνά έπεφτε σε αλλοιώσεις επομένως η αξία ήταν 

αμφισβητήσιμη. 

 

Πίνακας 17 

Η κυκλοφορία των νομισμάτων στις ελληνικές περιοχές κατά την Τουρκοκρατία 

 Η κυκλοφορία νομισμάτων στις ελληνικές περιοχές 

Αξία  Τουρκικά νομίσματα Ευρωπαϊκά νομίσματα  

Χρυσά φλωρίο ή φλουρί βενετικό φλουρί ή ενετικό δουκάτο ή 
τσεκίνι, δουκάτο της Φλωρεντίας 

Αργυρά άσπρο, παράς, γρόσι βυζαντινό άσπρο, λίρα ή λίτρα της 
Βενετίας, σολδίο, γρόσι ή τάλιρο ενετικό, 
ρεάλι, κατρίνι, πίτσολι 

Χάλκινα ματζίρ ή χάλκινο ή χάλκινος παράς  Δηνάριο 

 

Η ενσωμάτωση ποικίλων νομισμάτων όπως και ξενόφερτες λέξεις στο κείμενο της 

Λογαριαστικής, αποκαλύπτει τις εμπορικές σχέσεις των ελληνικών περιοχών με άλλες της 

Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα των γενοβέζικων και των ενετικών κτήσεων, και τις 

επιδράσεις που δεχόταν ο ελληνικός κόσμος σε πολιτιστικό και κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο. 

Η αριθμητική (προκαταρκτικό υλικό) 

Πράξεις ακεραίων 

Μια πρώτη ανάλυση των τρόπων υπολογισμού των τεσσάρων πράξεων όπως 

παρουσιάζονται στο έργο του Γλυζούνη, σύμφωνα με την πρώτη έκδοση της Λογαριαστικής 

του 1569, επιχειρήθηκε από τον καθηγητή Zdravko Lalchev και μεταφράστηκε στα ελληνικά 

από τον καθηγητή Αθανάσιο Γαγάτση (Γαγάτσης, 2011). Θα παρουσιάσουμε ξεχωριστά τις 
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πράξεις ακεραίων και κλασματικών αριθμών λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν οι 

μέθοδοι υπολογισμού των τεσσάρων πράξεων στα κλάσματα. 

 Πρόσθεση ακεραίων 

Η πρόσθεση «σύνοψις» ή «σουμαρισμός» ως έννοια ορίζεται ως «μια σμίξη η οποία 

σμίγει πολλά μέτρα και τα κάνει ένα μέτρο» (Γλυζούνης, 1596, φ.4r). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η μέθοδος ελέγχου της πρόσθεσης την οποία εισηγείται ο συγγραφέας, η 

μέθοδος αφαίρεσης των 9. Η μέθοδος αυτή έχει τις ρίζες της στην ινδική αριθμητική του 10ου 

αιώνα η οποία στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους ευρωπαίους λόγιους. Ο Γλυζούνης 

προτείνει στον αναγνώστη ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αθροίσματος να 

αφαιρέσει όλα τα 9 από τους προσθετέους και από το άθροισμα, και αν τα δύο υπόλοιπα 

είναι ίσα τότε το αποτέλεσμα είναι ορθό, αν δεν είναι τότε χρειάζεται να ξανακάνει κάποιος 

την πράξη (Γλυζούνης, 1569). Είναι φανερό ότι με την αφαίρεση των 9 ο συγγραφέας εννοεί 

ότι ο αριθμός 9 είναι ο διαιρέτης των προσθετέων και του αθροίσματος, δηλαδή των 

διαιρετέων. Ακολουθεί το παράδειγμα του βιβλίου (Γλυζούνης, 1569, φ. 4v).  

   358  

 2245 

    20 

  490 

     5 

1562 

  743 

   52 

 175 

5650 

358 έχει υπόλοιπο 7 

2245 έχει υπόλοιπο 4 

20 έχει υπόλοιπο 2 

490 έχει υπόλοιπο 4 

5 έχει υπόλοιπο 5 
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1562 έχει υπόλοιπο 5 

743 έχει υπόλοιπο 5 

52 έχει υπόλοιπο 7 

175 έχει υπόλοιπο 4  

7+4+2+4+5+5+5+7+4=43 

43 έχει υπόλοιπο 7      

5650 έχει υπόλοιπο 7  

Όταν τα δύο υπόλοιπα είναι ίσα, ο αριθμός 7 στο παράδειγμα, ο αναγνώστης έχει κάνει 

σωστή την πράξη. 

 Αφαίρεση ακεραίων 

Η αφαίρεση ή υφειλμός ξεχωρίζει κάθε μέτρο από άλλο μέτρο (Γλυζούνης, 1596, 

φ.5r). Η αφαίρεση  αποτελεί την αφαίρεση ενός αριθμού από κάποιον άλλο, όπου οι μονάδες 

που αφαιρούνται από τον πρώτο αριθμό ισούνται με τις μονάδες που προστίθενται στον 

δεύτερο. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται από τον συγγραφέα όπου δίνει και την 

εξήγηση της λειτουργίας της αφαίρεσης: 

Ένας άνθρωπος έδωσε δανεικά σε έναν άλλο άνθρωπο 783 φλουριά και του έφερε 

φλουριά 695. Πόσα χρωστεί να φέρει ακόμη; (Γλυζούνης, 1569, φ. 5v). 

 783 δανείστηκε 

 695 έδωσε 

  088 χρωστεί 

 783 η δοκιμή 

 Πολλαπλασιασμός ακεραίων 

Ο πολλαπλασιασμός θεωρείται πιο σημαντική πράξη από τις δύο προηγούμενες. Έχει 

μεγάλη σημασία η κατανόηση των βημάτων εκτέλεσης της διαδικασίας. Ο πολλαπλασιασμός  

κατά τον Γλυζούνη είναι το μέρος της αριθμητικής που πολλαπλασιάζει ένα μέτρο με άλλο 

μέτρο, το οποίο πληθαίνει ό,τι πράγμα και αν είναι (Γλυζούνης, 1596, φ. 6r). Ο Γλυζούνης 

παρουσιάζει τους πίνακες πολλαπλασιασμού πριν την παρουσίαση των τεσσάρων βασικών 
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λειτουργιών και αυτό επειδή προϋποθέτει ότι οι πρώτες δύο λειτουργίες είναι γνωστές στους 

αναγνώστες. Η μέθοδος πολλαπλασιασμού των παραγόντων δεν διαφέρει καθόλου από τη 

σύγχρονη μέθοδο. Το παράδειγμα  που ακολουθεί είναι ενδεικτικό: 

Ένας άνθρωπος αγόρασε 87 φορτία σιτάρι προς 67 άσπρα το κάθε φορτίο, τι χρωστεί να 

πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 6v-7r). 

  87 

  67 x 

  609 

522    +     (το δεύτερο γινόμενο μετακινείται μια θέση προς τα αριστερά) 

 

5829 

Σχετικά με τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού, ο Γλυζούνης παρουσιάζει δύο 

μεθόδους. Η πρώτη βασίζεται στην αφαίρεση των εννιά, η επονομαζόμενη μέθοδος του 

σταυρού και η δεύτερη βασίζεται στη μέθοδο του 7. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, η 

μέθοδος του σταυρού ή μέθοδος του 9 παρουσιάζεται ως εξής: 

 

        6  6 

         4                 6 

 

87 έχει υπόλοιπο 6 

67 έχει υπόλοιπο 4 

6.4 = 24, 24 έχει υπόλοιπο 6  

5829 έχει υπόλοιπο 6 

Σημείωση: όταν οι αριθμοί στη δεξιά πλευρά είναι ίσοι τότε η πράξη είναι έγκυρη. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τη μέθοδο του 7, εφόσον πάλι διαιρούνται οι 

αριθμοί με το 7 και αναγράφονται τα υπόλοιπα. Με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη 

στην εύρεση του υπολοίπου, ο συγγραφέας παραθέτει ένα πίνακα από διψήφιους αριθμούς  

οι οποίοι διαιρούνται τέλεια με τα ψηφία 7 και 9. 
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Σχετικά με τον πολλαπλασιασμό ακεραίων με τις δυνάμεις του 10 ή και με 

στρογγυλούς αριθμούς, ο συγγραφέας παραθέτει κάποια παραδείγματα επεξηγώντας την 

πρόσθεση στο τέλος του μηδενικού αναλόγως. 

Στο τέλος της ενότητας του πολλαπλασιασμού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

παρουσίαση μίας διαφορετικής ομάδας υπολογισμών που δεν σχετίζονται με την καθημερινή 

πρακτική αλλά με ιδιότητες των αριθμών. Ο συγγραφέας αφιερώνει μια ενότητα για τον 

πολλαπλασιασμό αριθμών, όπου τα ψηφία του γινομένου είναι όμοια, χωρίς να δίνει καμία 

μαθηματική εξήγηση για το γινόμενο που προκύπτει. Δεν αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι στη 

βάση αυτών των στοιχείων βρίσκονται οι ιδιότητες των αριθμών 11, 111, 1111, ……, 101, 

10101, 1010101, ……, 1001, 1001001, 1001001001 κλπ (Γαγάτσης, 2011). Παρουσιάζεται ο 

πίνακας 18 σχετικά με τη ταξινόμηση των ιδιοτήτων των παραγόντων σε αντιστοιχία με τα 

παραδείγματα του βιβλίου.  
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Πίνακας 18 

Ιδιότητες παραγόντων στον πολλαπλασιασμό 

Ιδιότητα Πολλαπλασιασμοί 

11.α = αα 

111.α = ααα 

1111.α = αααα 

 

Α’ ομάδα 

143.777 = 1.143.777 = 111111 

286.777 = 2.143.777 = 222222 

.…………………………..... 

1287.777 = 9. 143.777 = 999999 

 

Β’ ομάδα 

231.481 = 111111 

462 (=2.231).481 = 
222222 

 

101.αβ = αβαβ 

10101. αβ = αβαβαβ 

251.481 = 121212 

483.41 = 232323 

1470.481= 707070 

399.481= 191919 

1001. αβγ = αβγαβγ  123321.900991 = 111111111111 

246642.900991 = 222222222222 

(2.111111111111) 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία υπολογισμών, ο συγγραφέας προτείνει ότι αν 

θέλουμε να έχουμε γινόμενα της μορφής 121212, τότε πολλαπλασιάζουμε δύο φορές τις 

δεκάδες όσα είναι και τα ψηφία 2.12Δ, προσθέτουμε στο γινόμενο τον αριθμό 12 και τότε 

παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι το 252 (=2.120+12) το οποίο πολλαπλασιάζουμε 

με το 481. Στην ίδια κατηγορία της ιδιότητας αυτής ανήκουν και τα επόμενα τρία 

παραδείγματα. 

483 (=2.230+23).481 = 232323 

1470 (=2.700+70).481= 707070 

399 (=2.190+19).481= 191919  
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 Διαίρεση ακεραίων 

Η λειτουργία της διαίρεσης ή του μερισμού όπως αναγράφεται, ορίζεται ως «το 

μέρισμα του κάθε μέτρου σε όσα μερτικά θέλεις» (Γλυζούνης, 1569, φ. 10v). Ακολούθως 

ορίζει τα μέρη της διαίρεσης, το διαιρετέο ως τον μεριζόμενο, τον διαιρέτη ως μεριστή και το 

πηλίκο ως το μερτικό. Η παράθεση της λειτουργία της διαίρεσης ακολουθεί την εξής δομή: 

(1) Ορισμός της διαίρεσης και μονοψήφια διαίρεση 

(2) Διψήφια διαίρεση 

(3) Τριψήφια διαίρεση 

(4) Προβλήματα πρακτικής φύσης (μερισμός χρημάτων σε ίσα μέρη) 

(5) Ανταλλαγή συναλλάγματος  

(6) Άλλος τρόπος διαίρεσης 

(7) Διαίρεση με τους αριθμούς 10, 100, 1000 και ακόμα πιο πολλά μηδενικά (Lalchev 

στο: Γαγάτσης, 2011). 

Ο συγγραφέας δεν συσχετίζει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό ως αντίστροφες 

πράξεις, αν και ο αλγόριθμος που προτείνεται βασίζεται σε αυτή την αντίστροφη σχέση. 

Μετά τον ορισμό της διαίρεσης, ακολουθεί ένα παράδειγμα μονοψήφιας τέλειας διαίρεσης 

και η μέθοδος ελέγχου του 9. 

Η γενική μορφή της απλής μονοψήφιας διαίρεσης, είναι ότι το πηλίκο βρίσκεται όταν 

ο διαιρέτης διαιρεί τον διαιρετέο ψηφίο προς ψηφίο, το αποτέλεσμα γράφεται από κάτω και 

το υπόλοιπο μεταφέρεται νοερά στο επόμενο ψηφίο. Ο διαιρέτης τοποθετείται στα αριστερά 

αντί στα δεξιά και το πηλίκο στα δεξιά δίπλα από τον διαιρετέο. Ακολουθεί το πρώτο 

παράδειγμα του βιβλίου:  

«Άσπρα 48 να τα μοιραστούν 4 άνθρωποι, πόσα εγγίζει του καθενός;» (Γλυζούνης, 

1569, φ. 10v). Ο συγγραφέας παραθέτει την ακόλουθη διαδικασία: παρουσιάζει τον 

μεριζόμενο αριθμό 48 και κάτω από το πρώτο του ψηφίο τοποθετεί τον μεριστή που είναι ο 

αριθμός 4; το 4 διαιρεί το πρώτο ψηφίο του 48 (4) μια φορά. Στη συνέχεια φέρνει μια κάθετη 

γραμμή και γράφει τον αριθμό 1 στο πηλίκο στα δεξιά και τον αριθμό 0 που είναι το 

υπόλοιπο πάνω από το ψηφίο (4). Ύστερα ξανασημειώνει τον διαιρέτη 4 κάτω από το 

δεύτερο ψηφίο του 48 το (8) ο οποίος το διαιρεί 2 φορές. Ο αριθμός 2 τοποθετείται στο 

πηλίκο και το υπόλοιπο 0 πάνω από το ψηφίο (8). Σε αυτό το σημείο η διαίρεση έφτασε στο 

τέλος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μέθοδος ελέγχου του 9.  
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  00      

  48     12    

  44      

  0         

48 = 4. 12 +0 (mod 9) 

48 ≡ 3 (mod 9)              (1) 

4 ≡ 4 (mod 9) 

12 ≡ 3 (mod 9)  

4.12 ≡ 3 (mod 9)  

0 ≡ 0 (mod 9) 

4.12+0 ≡ 3 (mod 9)        (2)  

Αν οι αριθμοί (1) και (2) είναι διαφορετικοί, εξυπακούεται ότι ι διαίρεση είναι λάθος 

(Lalchev στο Γαγάτσης, 2011). 

Η νοερή μονοψήφια διαίρεση επίσης παρουσιάζεται όπου τα μερικά υπόλοιπα 

μεταφέρονται νοερά. Έχουμε τη διαίρεση 6785÷7 της οποίας η λύση παρουσιάζεται ως εξής: 

Το ένα έβδομο του 67 είναι το 9 το οποίο γράφεται κάτω από την οριζόντια γραμμή στο 

πηλίκο. Πολλαπλασιάζουμε το 7 με το 9 και έχουμε 63 και ως τα 67 θέλουμε 4, τέσσερις 

δεκάδες. Οπότε 40 και 8 γίνονται 48. Το ένα έβδομο του 48 είναι το 6 και το γράφουμε δίπλα 

από το 9. Πολλαπλασιάζουμε το 6 με το 7 και γίνονται 42 και μέχρι το 48 θέλουμε 6, 

λογαριάζονται 6 δεκάδες 60 και μαζί με το ψηφίο 5 γίνονται 65. Πάλι λέμε το ένα έβδομο 

του 65 είναι το 9 το οποίο γράφεται κάτω από τη γραμμή και μένουν 2 (Γλυζούνης, 1569, φ. 

15r-15v). 

 7 

6785 

969 

Σε σχέση με τις διψήφιες και τριψήφιες διαιρέσεις προτείνεται η μέθοδος διαίρεση 

διά της απαλοιφής, ο Van Egmond (1976) την ονομάζει "Division by exhaustion". Πρόκειται 
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για μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαντάται συχνά σε ανάλογα εγχειρίδια πρακτικής 

αριθμητικής της οποία τα βήματα επεξηγούμε παρακάτω. 

Ο διαιρέτης 468 σημειώνεται κάτω από τον διαιρετέο. Επειδή ο 878 είναι μεγαλύτερος από 

τον 468, στην περίπτωση αυτή ο 468 γράφεται ακριβώς από κάτω από τον 878 (αν ο αριθμός 

που σχηματίζεται από τα τρία πρώτα ψηφία είναι μικρότερος από τον 468, τότε ο διαιρέτης 

σημειώνεται κάτω από τα επόμενα τρία ψηφία). Νοερά βρίσκουμε πηλίκο και σημειώνουμε 

το ψηφίο (1) δεξιά της κάθετης γραμμής όπως στο παράδειγμα: 

87854 1 

468  

Πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια ξεχωριστά τα ψηφία του διαιρετέου με τον αριθμό 1 και 

στη συνέχεια τα διαγράφουμε εφόσον αφαιρέσουμε το γινόμενο από το αντίστοιχο ψηφίο και 

τοποθετήσουμε το μερικό υπόλοιπο από πάνω με αυτό τον τρόπο: 

410 

87854 1 

468 

 

Με τον ίδιο τρόπο ενεργούμε με το «υπόλοιπο» 41054: 

 9 

41054  8 

  468   

   

8.4 = 32 

41 –32 = 9 
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  4 

 92 

41054  8 

  468 

 

 8.6 = 48 

90-48 = 42 

 3 

 46 

 9 2 1 

41054  8 

  468 

                                                           

8.8 = 64 

425–64 = 361 

Με αυτά τα βήματα ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος της διαδικασίας και το μερικό 
υπόλοιπο είναι ο αριθμός 3614. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως: 

 3 

 3 33 

 8 8 9                                             898 

3614 7 3614 7 3614  7 

  468    468   468 

 

7.4 = 28 6.7 = 42 7.8 = 56 

36–28 =8 81–42 = 39 394–56 = 338 

Αυτό σημαίνει ότι η διαίρεση 87854÷468 έχει τελειώσει, με πηλίκο 187 και υπόλοιπο 338. Η 

ένωση των παραπάνω βημάτων της διαδικασίας έχει την τελική μορφή:  
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   03 

   38 187 

   463 

  0929 

41018 

87854 

46888 

  446 

    4 
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Οι δεκαδικοί στη Λογαριαστική 

Οι δεκαδικοί αριθμοί απαντώνται στον Γλυζούνη σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: 

(α) στη διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής 10  και α.10  

(β) στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση μικτών με ακέραιο αριθμό σε συνδυασμό 

 με την πρώτη μέθοδο. 

Στην πρώτη περίπτωση, στο κεφάλαιο κ΄ με τίτλο «Έτερος μερισμός με 10 κι με 100 

κι με 1000 και όσα είναι με νούλες» (Γλυζούνης, 1569, φ. 15v) ο συγγραφέας παρουσιάζει τη 

διαίρεση ακεραίων με το 10, 100, 1000 κοκ. Ο κανόνας που προτείνεται για τη διαίρεση 

ακεραίου με το 10 είναι ο εξής: «κόπτε ένα ψηφίο εκ των ομάδων, κι έμεινε μερισμένον» 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 15v). Στην περίπτωση της διαίρεσης 315 5 το πηλίκο 31,5 φαίνεται 

στην εικόνα 32 με τη χρήση οριζόντιας παύλας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται στην 

περίπτωση και του 100, του 1000 κοκ. Παραθέτουμε επίσης το πρόβλημα «Περί 

κουμερκίου» από το κεφάλαιο οζ’ (Γλυζούνης, 1569, φ. 45r) όπου ο συγγραφέας δείχνει την 

αποκοπή των δεκαδικών ψηφίων στη διαίρεση του αριθμού 1389250 με τον αριθμό 100 

(εικόνα 36). 

 

 

Εικόνα 36 Τα δεκαδικά κλάσματα στη Λογαριαστική (Γλυζούνης, 1569, φ. 15v) 
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Εικόνα 37 Διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής  

Βάσει της ίδιας λογικής παρουσιάζεται και η διαίρεση ακεραίου με αριθμούς της 

μορφής α.10 . Ο συγγραφέας επεξηγεί τη μέθοδο μέσω της μετατροπής των άσπρων σε 

φλουριά (1 φλουρί=60 άσπρα), αν θέλουμε 2358 άσπρα να τα μερίσουμε με το 60 και να τα 

κάνουμε φλουριά θα πρέπει να αποκοπεί το μηδενικό και το ψηφίο 8 και να πάρουμε το ένα 

έκτο (διαιρούνται και οι δύο αριθμοί με το 10). Το πηλίκο της διαίρεσης 235 6 είναι 39 

φλουριά και υπόλοιπο 1. Βάζουμε και το ψηφίο που αποκόπηκε αρχικά το 8 (10+8= 18) και 

έτσι μένουν 18 άσπρα από τα 60, τα οποία χωρίζονται με μία οριζόντια παύλα (εικόνα 38). 

Με αυτό τον τρόπο χωρίζεται το ακέραιο από το κλασματικό μέρος. Το κλάσμα με 

παρονομαστή 60 δεν είναι δεκαδικό, αλλά η λογική που ακολουθείται είναι η αποκοπή στην 

αρχή των ανάλογων ψηφίων σε σχέση με τη δύναμη του 10. 

 

 

Εικόνα 38 Διαίρεση ακεραίων με αριθμούς της μορφής α.  (Γλυζούνης, 1569, φ. 16r) 
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Ο Γλυζούνης ακολουθεί τον ίδιο κανόνα όπως αυτός παρουσιάζεται στους ιταλικούς 

άβακες. Περισσότερες πιθανότητες άντλησης της μεθόδου συγκεντρώνει το έργο του Borghi 

(1484), λόγω του ότι είναι το μόνο που εξηγεί πιο αναλυτικά τη μέθοδο όπως ο Γλυζούνης 

και επίσης οι δύο τρόποι είναι οπτικά όμοιοι. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο συγγραφέας εισάγει την έννοια του δεκαδικού κλάσματος 

μέσω μίας μεθόδου, την οποία συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στην Τουρκία όπως αναφέρει 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 28r) στον πολλαπλασιασμό μικτών αριθμών, όπου οι μικτοί δεν 

μετατρέπονται σε καταχρηστικά κλάσματα αλλά το ακέραιο μέρος του μικτού 

«συμπληρώνεται» με τον ανάλογο αριθμό/αριθμούς και τότε πολλαπλασιάζεται με τον 

ακέραιο αριθμό. Στο τέλος από το γινόμενο το προστιθέμενο/α ψηφίο/ψηφία αποκόπτονται, 

στα αριστερά μένει το ακέραιο μέρος και στα δεξιά το κλάσμα σύμφωνα με την αρχική 

μέθοδο. Ο Γλυζούνης εξηγεί αναλυτικότερα ότι το 5 προστίθεται στο μισό, το 25 στα 

τέταρτα, στα όγδοα το 125. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται και στη διαίρεση με μικτό αριθμό, 

αλλά όπως ο συγγραφέας τονίζει αυστηρά αυτή δεν εφαρμόζεται σε όλους τους μικτούς παρά 

μόνο σε αυτούς των οποίων το κλάσμα είναι δυνατό να μερίσει τη δεκάδα, την εκατοντάδα, 

τη χιλιάδα κοκ. Έτσι σύμφωνα με τον συγγραφέα ισχύουν οι πιο κάτω κανόνες:  

στο  προσθέτουμε 5 (10 2  5) 

στο  προσθέτουμε 25 (100 4  25) 

στα  προσθέτουμε 75 (100÷4 3  75) 

στο  προσθέτουμε 125 (1000 8  125) 

Η μέθοδος αυτή απαντάται στη βυζαντινή αριθμητική του 15ου αιώνα όπως φαίνεται 

από το πιο κάτω στο απόσπασμα του έργου (εικόνα 39) όπως παρουσιάζεται στο έργο των 

Hunger και Vogel (1963, σ. 32). O Γλυζούνης κάνει χρήση της μεθόδου με την εισαγωγή 

περισσότερων πρακτικών παραδειγμάτων και του συμβολισμού των δεκαδικών ψηφίων με 

την κάθετη παύλα. Ο Γλυζούνης στον πολλαπλασιασμό μικτών, πολλαπλασιάζει αναλόγως 

το κλασματικό μέρος του μικτού αριθμού όπου ο παρονομαστής διαιρεί τις δυνάμεις του 10, 

μέσω της «συμπλήρωσης» των αναλόγων ψηφίων ώστε ο μικτός να μετατραπεί σε ακέραιο 

και στη συνέχεια αποκόπτει (δηλαδή διαιρεί) από το γινόμενο αναλόγως ώστε να επιτύχει το 

ορθό αποτέλεσμα. 
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Εικόνα 39 Η αναφορά στους δεκαδικούς στον Βιενναίο Ελληνικό Φιλολογικό Κώδικα 65 
(1436) 

 

 

Εικόνα 40 Δεύτερη αναφορά στους δεκαδικούς στον Γλυζούνη (1569, φ. 28r) 

Παραθέτουμε παραδείγματα από το βιβλίο: 

 Παράδειγμα πρώτο: 

Αγοράσαμε 25	  πήχες πανί από 6 άσπρα τον κάθε πήχη, τι χρωστούμε να 

πληρώσουμε; (Γλυζούνης, 1569, φ. 28v ) 

Με την παραπάνω μέθοδο στο ακέραιο μέρος 25 συμπληρώνουμε στο τέλος τον 

αριθμό 5, καθώς το κλάσμα είναι το , και γίνεται 255 το οποίο και πολλαπλασιάζουμε με 

την τιμή του κάθε πήχη 255 6  και παίρνουμε το γινόμενο 1530. Στο τέλος το ένα ψηφίο που 

είχε προστεθεί αποκόπτεται, στην περίπτωση το ψηφίο 0 και μένει αποτέλεσμα ο ακέραιος 
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αριθμός 153. Στην ουσία ο Γλυζούνης - αν γράψουμε τον μικτό αριθμό με τη μορφή 

δεκαδικού 25, 5 - πολλαπλασιάζει τον αριθμό με το 10 και στο τέλος διαιρεί το γινόμενο με 

το 10, ενεργώντας με την αντίστροφη πράξη ώστε να έχει ορθό αποτέλεσμα. 

 Παράδειγμα δεύτερο: 

Αγοράσαμε 18	  λίτρες κερί προς 5 άσπρα την κάθε λίτρα, τι χρωστούμε να 

πληρώσουμε; (Γλυζούνης, 1569, φ. 28v) 

Το ακέραιο μέρος συμπληρώνεται με τον αριθμό 25 και γίνεται 1825 και ακολούθως 

πολλαπλασιάζεται με την τιμή 5 και δίνει γινόμενο 9125. Στο τέλος αποκόπτονται τα δύο 

ψηφία που προστέθηκαν και παρουσιάζεται το αποτέλεσμα 9125 με μία κάθετη τομή (αντί 

της υποδιαστολής) και όπως εξηγεί ο συγγραφέας στα αριστερά μένει το ακέραιο μέρος και 

στα δεξιά το κλάσμα. 

 

 

Εικόνα 41 Ο συμβολισμός των δεκαδικών στη Λογαριαστική (Γλυζούνης, 1569, φ. 28v) 

Όσον αφορά τη διαίρεση των μικτών αριθμών, στην περίπτωση που έχουμε διαίρεση 

ακεραίου με μικτό ο ακέραιος παίρνει τα ανάλογα μηδενικά που προστίθενται στον μικτό και 

στην περίπτωση διαίρεσης μικτών οι δύο αριθμοί συμπληρώνονται με ισάριθμα ψηφία.  

 Παράδειγμα τρίτο: 

Έχουμε άσπρα 367 και θέλουμε να αγοράσουμε πανί προς 6	  τον κάθε πήχη, πόσες 

πήχες πανί θέλουμε να πάρουμε; (Γλυζούνης, 1569, φ. 29r). 

Στον μεριστή προσθέτουμε τον αριθμό 5 και γίνεται 65 και μετά προσθέτουμε και ένα 

μηδενικό στον αριθμό 367 και γίνεται 3670. Εκτελούμε τη διαίρεση και έχουμε πηλίκο 56	  

το οποίο απλοποιείται στο 56	 .  
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Στην Τουρκία έχουν βρεθεί εγχειρίδια πρακτικής αριθμητικής όπως το έργο με 

μεγάλη απήχηση Umdet-ul Hisab του Matraki του οποίου η δομή παρουσιάζει μεγάλη 

ομοιότητα με εγχειρίδια πρακτικής αριθμητικής. Το περιεχόμενο αφορά το προκαταρκτικό 

υλικό με τις τέσσερις αριθμητικές λειτουργίες και το κύριο μέρος που αποτελείται από 

ρεαλιστικά προβλήματα της καθημερινής ζωής, ώστε τα μαθηματικά να γίνονται πιο 

προσιτά. Επίσης το έργο περιέχει ψυχαγωγικά - αλγεβρικά πρώτου βαθμού - προβλήματα τα 

οποία αφορούν σχέσεις αριθμών και λύνονται με διαφορετικές μεθόδους (Sencer et al., 

2010). Όσον αφορά τα δεκαδικά κλάσματα και συγκεκριμένα στη μέθοδο στην οποία 

αναφέρεται ο Γλυζούνης, δεν εντοπίστηκε στα εγχειρίδια τα οποία είχαμε πρόσβαση. Οπότε 

η μέθοδος φαίνεται να μεταφέρθηκε στη Λογαριαστική κατευθείαν από το βυζαντινό 

χειρόγραφο. Η δεύτερη μέθοδος στην ουσία συμπληρώνει την πρώτη εφόσον στο τέλος 

γίνεται και συμβολικά η αποκοπή των ψηφίων. 

Η υποενότητα των δεκαδικών μπορεί να αποτελεί ισχυρή ένδειξη σχετικά με την 

πηγή ή τις πηγές προέλευσης της Λογαριαστικής. Tα δεκαδικά κλάσματα εμφανίζονται στους 

ιταλικούς άβακες, στις αριθμητικές των Borghi, Cardano και Τρεβίζο και στην πρώτη έντυπη 

ελληνική αριθμητική. Ο τρόπος με τον οποίο ο Γλυζούνης χειρίζεται τους δεκαδικούς 

αριθμούς παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τους προκατόχους του, καθώς και ο ίδιος διαιρεί 

ακεραίους με το 10, το 100 κοκ και κάνει επίσης χρήση του κανόνα διαίρεσης ακεραίων με 

αριθμούς της μορφής α.10 . Ο κανόνας αυτός παρουσιάζεται στα έργα των Cardano και 

Borghi, όμως πιο αναλυτικά και με περισσότερα παραδείγματα παρουσιάζεται στην 

αριθμητική του δεύτερου.  Επιπρόσθετα, στη Λογαριαστική τα δεκαδικά κλάσματα 

παρουσιάζονται και μέσα από τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση μικτών αριθμών, τρόπος 

ο οποίος παρουσιάζεται μόνο στο βυζαντινό έργο. 

Τα κλάσματα 

Σχετικά με τα κλάσματα, στην αριθμητική του Γλυζούνη ονομάζονται «τζακίσματα» 

και κλάσμα ορίζεται ως ο διαμοιρασμός του ακεραίου σε μέρη και από αυτά τα μέρη να 

πάρεις κάποια. Οι όροι του κλάσματος αριθμητής και παρονομαστής ονομάζονται «κορυφή» 

και «ρίζα» αντίστοιχα. Ο συγγραφέας παραθέτει και έναν πίνακα κλασματικών αριθμών με 

τις ονομασίες τους καθώς και κάποια ζεύγη ισοδύναμων κλασμάτων. 
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Εικόνα 42 Γραφή και ονομασία των κλασμάτων (Γλυζούνης, 1569, φ.17v) 

 Πρόσθεση κλασμάτων 

Ο Γλυζούνης επεξηγεί την πρόσθεση κλασματικών αριθμών με την πρόσθεση των 

μικτών 9	 7 	οι οποίοι «γίνονται μία φύση», εννοώντας ότι μετατρέπονται σε 

καταχρηστικά κλάσματα  + . Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται χιαστί η ρίζα του πρώτου 

με την κορυφή του δεύτερου κλάσματος και αντίστροφα, οπότε έχουμε  

2 31 = 62 και 19 4 = 76. Οι ρίζες των δύο κλασμάτων πολλαπλασιάζονται 4 2 = 8 

και δίνουν τον μεριστή. Τα αποτελέσματα του χιαστί πολλαπλασιασμού των όρων 

προστίθενται 62+76 = 138 και δίνουν τον μεριζόμενο. Ακολούθως διαιρείται το 138 με το 8 

και έχουμε πηλίκο 17 και υπόλοιπο . 

 Αφαίρεση κλασμάτων 

 Είναι η μέθοδος όπως αναφέρει ο συγγραφέας (Γλυζούνης, 1569, φ. 18v), που 

ξεχωρίζει το ένα τζάκισμα από το άλλο όπου τα περισσότερα στρώνονται στο αριστερό χέρι 

και τα λιγότερα στο δεξί. Όπως και στην πρόσθεση έτσι και στην αφαίρεση οι μικτοί 

μετατρέπονται σε καταχρηστικά κλάσματα και ο Γλυζούνης χρησιμοποιεί το προηγούμενο 

παράδειγμα της πρόσθεσης για να επεξηγήσει τη μέθοδο αλλά και να τονίσει τη διασύνδεση 

των πράξεων στον έλεγχο της ορθότητας τους. Έτσι 17	  - 9	  =  -  

Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται όπως και στην πρόσθεση οι ρίζες με τις κορυφές 

χιαστί και έχουμε 138 και 76. Αφαιρούμε από τα 138 τα 76 και μένουν 62. Τα 62 τα 
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διαιρούμε με τον μεριστή που είναι το 8 (πολλαπλασιασμός ριζών) και έχουμε αποτέλεσμα 7 

. 

 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων 

Ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων ξεκινά με ένα παράδειγμα πολλαπλασιασμού 

μικτών, οι οποίοι κατά τον συγγραφέα στρώνονται στην τάξη τους, δηλαδή μετατρέπονται σε 

καταχρηστικά (Γλυζούνης, 1569, φ. 23r). Ακολούθως πολλαπλασιάζονται οι αριθμητές και οι 

παρονομαστές των δύο κλασμάτων. Το γινόμενο των αριθμητών είναι ο μεριζόμενος και το 

γινόμενο των παρονομαστών ο μεριστής. Στο τέλος της πράξης, ο συγγραφέας τονίζει στον 

αναγνώστη ότι η δοκιμή του πολλαπλασιασμού κλασμάτων είναι η διαίρεση κλασμάτων, 

χωρίς όμως να αναφέρει την αντίστροφη σχέση τους. 

4  5  =  =  = 24  

 Διαίρεση κλασμάτων  

Το παράδειγμα του Γλυζούνη αφορά και πάλι τη διαίρεση μικτών και ως πρώτο βήμα 

τη μετατροπή τους σε καταχρηστικά κλάσματα. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται χιαστί οι 

αριθμητές και οι παρονομαστές των κλασμάτων. Ο μεριζόμενος είναι στα αριστερά και ο 

μεριστής στα δεξιά (Γλυζούνης, 1569, φ. 23v-24r). 

24 4  =   =  

198 (2.99) το μεριζόμενο ποσό 

36 (4.9) ο μεριστής 

Το πηλίκο της διαίρεσης 198  36 είναι και το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή 5	 . 

Τα προβλήματα αριθμητικής 

Εισαγωγή 

Το έργο του Γλυζούνη είναι ένας οδηγός επίλυσης καθημερινών προβλημάτων γι’ 

αυτό και ο κορμός του πονήματός του αποτελείται από την παράθεση και επίλυση εμπορικών 

προβλημάτων. Τα προβλήματα-παραδείγματα παραθέτονται αναλυτικά με τα στάδια 

επίλυσης. Παράλληλα με αυτή την κατηγορία, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ο συγγραφέας 

παρουσιάζει και έναν αριθμό ψυχαγωγικών προβλημάτων. Η τακτική αυτή συναντάται και 

στους ιταλικούς άβακες, καθώς η εισαγωγή των ψυχαγωγικών προβλημάτων αποτελούσε ένα 

ευχάριστο διάλειμμα από τον όγκο των εμπορικών.  
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Η γλώσσα και το ύφος το οποίο χρησιμοποιείται στα προβλήματα είναι η δημώδης 

ελληνική (όπως και σε ολόκληρο το κείμενο) και το ύφος είναι απλό και λαϊκό και δεν 

διαφέρει ανά κατηγορία προβλήματος. Ο συγγραφέας απευθύνεται στον αναγνώστη στον 

ενικό αριθμό κάτι που φανερώνει την επιδίωξή του για αμεσότητα με τον αναγνώστη αλλά 

και την προσπάθειά του να μεταδώσει τη γνώση με όσο το δυνατό ευκολότερο τρόπο, ο 

οποίος βεβαία στερείται πολλές φορές αιτιολόγησης.  

Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων 

Οι μέθοδοι επίλυσης των προβλημάτων είναι τέσσερις (εικόνα 43). Η βασική μέθοδος 

επίλυσης προβλημάτων είναι η μέθοδος των τριών εφόσον τα προβλήματα της Λογαριαστικής 

είναι στην πλειοψηφία τους εμπορικά προβλήματα αναλογίας. Ο κανόνας των τριών 

απαντάται σε μεγαλύτερη συχνότητα και αυτό γιατί αφορά τους τύπους των εμπορικών 

προβλημάτων και των προβλημάτων μέτρησης τα οποία είναι επίσης προβλήματα αναλογίας. 

Επιπρόσθετα υπάρχει η μέθοδος του κανόνα του λάθους ή αλλιώς της ψευδούς υπόθεσης, η 

οποία αφορά προβλήματα με έναν άγνωστο ή δύο αγνώστους. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 

την πρόβλεψη της λύσης του προβλήματος στην αναλογία για να καταλήξει στην τελική 

λύση. Σε πολύ μικρότερο βαθμό παρατηρείται η χρήση του κανόνα του διπλού σφάλματος, η 

οποία σχετίζεται με προβλήματα δύο αγνώστων, όπου γίνονται δύο προβλέψεις και μέσα από 

τη σύγκριση των λαθών που προκύπτουν από την κάθε πρόβλεψη καταλήγει κανείς στην 

ορθή λύση η οποία αντιστοιχεί στη σχέση η οποία ορίζει τους δύο αγνώστους. Οι δύο 

τελευταίες μέθοδοι αφορούν τα ψυχαγωγικά προβλήματα. Τέλος η μέθοδος επίλυσης με 

λογική εφαρμόζεται επίσης στην επίλυση ψυχαγωγικών προβλημάτων και μπορεί να 

περιλαμβάνει την εύρεση του ΕΚΠ σε συνδυασμό με αναλογίες ή την εύρεση αριθμητικών 

σχέσεων σε προβλήματα σειράς. 
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Εικόνα 43 Οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων στη Λογαριαστική (1569) 

Ταξινόμηση προβλημάτων 

Όπως και στους ιταλικούς άβακες έτσι και στο έργο του ο Γλυζούνης κατηγοριοποιεί 

τα προβλήματα ανάλογα με το πλαίσιό τους και όχι με τον τρόπο επίλυσης, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται πολλοί τύποι προβλημάτων. Τα προβλήματα παρουσιάζονται διάσπαρτα 

σε ολόκληρη την αριθμητική. Αναλόγως της μαθηματικής τους χρήσης κατανέμονται σε 

τέσσερις κατηγορίες:  

Α. Εισαγωγικά προβλήματα (μέρος του προκαταρκτικού υλικού) 

Β. Εμπορικά προβλήματα 

Γ. Ψυχαγωγικά προβλήματα 

Δ. Προβλήματα μέτρησης 

 

 (Α) Εισαγωγικά προβλήματα  

Τα εισαγωγικά προβλήματα είναι απλά προβλήματα τα οποία αποσκοπούν στην 

κατανόηση των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων από τον αναγνώστη και συμβάλλουν στην 

ένταξή του στο κύριο περιεχόμενο του έργου. Ο συγγραφέας παραθέτει απλά προβλήματα 

των τύπων Τιμές και προϊόντα, Συναλλάγματος και Τόκου. Όπου υπάρχει πιο σύνθετη 

μέθοδος επίλυσης, υιοθετείται η λογική από το απλό στο σύνθετο πρόβλημα. 

Μέθοδοι 
επίλυσης 

προβλημάτων 
στη 

Λογαριαστική

Η μέθοδος  των 
τριών

Η μέθοδος της 
ψευδούς 
υποθέσης 

Ο κανόνας του 
διπλού 

σφάλματος

Λύση με τη 
λογική
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 Πρόσθεση 

Ένας άνθρωπος έκανε έξοδα πολλές φορές. Πρώτα ξόδεψε άσπρα 358, μετά άλλα 2245, 

άλλα 20 και ακόμη 490, άλλα 5, άλλα 1562, μετά 743, και πάλι 52 και τέλος άλλα 175. Ποιο 

είναι το σύνολο της σούμας; (Γλυζούνης, 1569, φ. 4r). 

 Αφαίρεση 

(α) Ένας άνθρωπος χρωστεί σε κάποιον άλλο άνθρωπο 156 άσπρα και του έφερε τα 144. 

Πόσα χρωστεί ακόμη; (Γλυζούνης, 1569, φ. 5r). 

(β) Ένας άνθρωπος έδωσε δανεικά άλλου άνθρωπου φλουριά 783 και του έφερε φλουριά 

695. Πόσα χρωστεί να του φέρει ακόμα; (Γλυζούνης, 1569, φ. 5v). 

 Πολλαπλασιασμός 

(α) Ένας άνθρωπος αγόρασε πανί πήχες 126 προς άσπρα 7 την κάθε πήχη. Για την κάθε πήχη 

πόσα άσπρα θα χρεωθεί να πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 6v). 

(β) Ένας άνθρωπος αγόρασε σιτάρι 87 φορτίων προς άσπρα 67 το κάθε φορτίο, τι χρωστεί να 

πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 6v). 

(γ) Άλλος άνθρωπος αγόρασε ασήμι 145 λίτρες προς άσπρα 574. Για κάθε λύτρα τι χρωστεί 

να πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 8r). 

 Διαίρεση 

(α) Άσπρα 48 να τα μοιραστούν άνθρωποι 4 πόσα αναλογούν στον καθένα; (Γλυζούνης, 

1569, φ. 10v). 

(β) Αν έχεις να μοιράσεις 23347 άσπρα σε 35 μερτικά, ποίησε ούτως (Γλυζούνης, 1569, φ. 

11r). 

(γ) Αν θέλεις να μερίσεις 25347 άσπρα για να τα κάνεις φλουριά, ποίησε ούτως, μέρισε με 

60, και θα γίνουν τόσα φλουριά ((Γλυζούνης, 1569, φ. 13v). 

 Προβλήματα με κλάσματα 

(α) Ένας άνθρωπος χρωστεί άσπρα 361  και έδωσε 125  τι χρωστεί ακόμη; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 22v). 

(β) Αγοράσαμε πήχες πανί 245 προς  του άσπρου τον κάθε πήχη, τι χρωστούμε να δώσουμε; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 25r). 
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(γ) Έχουμε να μερίσουμε 464 άσπρα με  (Γλυζούνης, 1569, φ. 26r). 

(δ) Αγοράσαμε 25  πήχες πανί από 6 άσπρα την κάθε πήχη, τι χρωστούμε να πληρώσουμε; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 28v). 

(ε) Αγοράσαμε 18  λίτρες κερί προς 5 άσπρα την κάθε λίτρα, τι χρωστούμε να πληρώσουμε; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 28v). 

(Α1) Εισαγωγικά προβλήματα με τον Κανόνα των τριών 

Τα εισαγωγικά προβλήματα-παραδείγματα επεξήγησης του κανόνα των τριών 

εκτείνονται σε δεκαπέντε κεφάλαια, ξεκινούν από το κεφάλαιο μζ’ μέχρι και το ξα’ 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 30r – φ. 37r). Τα προβλήματα αυτά είναι στο σύνολό τους 28. Τα 15 

είναι προβλήματα απλής αναλογίας (53,57 %) τα οποία και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό επειδή είναι η πιο απλή μορφή αναλογίας και ο συγγραφέας σκοπεύει στην 

κατανόησή της προτού προχωρήσει στις αντίστροφες και σύνθετες αναλογίες. Πέντε από τα 

προβλήματα είναι αντίστροφης αναλογίας (17,85%) και τέλος υπάρχουν 8 προβλήματα της 

σύνθετης μεθόδου των τριών, 4 του κανόνα των πέντε (14,28%) και 4 του κανόνα των επτά 

(14,28%). 

Η μέθοδος των τριών στον Γλυζούνη χαρακτηρίζεται ως η κύρια όλων των μεθόδων 

και μάλιστα ο συγγραφέας δίνει και τον αντίστοιχο ορισμό της στα ιταλικά «ρέγουλα ντε 

τρε». Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι η μέθοδος αφορά τρία μέρη ψηφίων όπου το πρώτο 

και το τρίτο είναι μίας φύσεως και όμοια ενώ το δεύτερο και το τέταρτο είναι άλλης φύσεως. 

Μετά υποδεικνύει ότι πολλαπλασιάζεται το δεύτερο με το τρίτο και ακολούθως διαιρούνται 

με το πρώτο για να βρεθεί το τέταρτο μέρος. Δεν επεξηγούνται οι όροι «μιας φύσεως ή 

όμοια» αλλά ούτε και αναφέρεται στον όρο αναλογία. Την εξήγηση του κανόνα ακολουθεί 

ένα πρόβλημα απλής αναλογίας και η επαλήθευση της ορθότητας της μεθόδου, ξεκινώντας 

από την απάντηση. Σχετικά με τις αντίστροφες αναλογίες η μέθοδος εξηγείται ως αυτή που 

πολλαπλασιάζει το πρώτο μέρος με το δεύτερο και διαιρεί στη συνέχεια με το τρίτο, και 

αυτός ο πολλαπλασιασμός αιτιολογεί την ονομασία της «ανάπαλι». Τον κανόνα ακολουθεί 

ένα πρόβλημα του τύπου Τιμές και προϊόντα (όπου λόγω της τιμής που πέφτει μπορεί να 

αγοραστεί περισσότερη ποσότητα και όχι λιγότερη) χωρίς να δίνεται η παραμικρή εξήγηση 

απλά τα ψηφία «στρώνονται» με διαφορετικό τρόπο.  

Είναι φανερό ότι οι αναλογίες δεν διδάσκονται με τρόπο ώστε να κατανοείται η 

έννοια της αναλογίας, απλά δείχνεται ο τρόπος παράθεσης των ποσοτήτων μηχανιστικά και η 

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



182 
 

εκτέλεση της διαδικασίας. Αν μέσα από τα πολλαπλά παραδείγματα γίνεται αντιληπτή η 

γραμμική σχέση των ανάλογων ποσοτήτων τότε αυτό που συμβαίνει με τις αντίστροφες είναι 

ότι και αυτές ακολουθούν αυτή τη σχέση, εφόσον καμία εξήγηση δεν δίνεται για την 

αντίστροφη σχέση των ποσοτήτων. Άρα η μάθηση της έννοιας της αναλογίας ξεκινάει μια 

προβληματική πορεία, εμπόδιο στην κατανόησή της. 

Παραδείγματα προβλημάτων αναλογίας: 

(α) Εάν με 6 φλουριά αγόρασα 9 πήχες καμουχάν, με 4 φλουριά πόσο θέλω να αγοράσω; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 30r). 

(β) Αν πει ένας ότι τα 20 φλουριά κέρδισαν 10 φλουριά, τα 10 φλουριά τι θα κερδίσουν; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 30v). 

(γ) Αν ένας άνθρωπος πούλησε ένα πανί 45 πήχες και στις κάθε 13 πήχες πληρώνει 22 

φλουριά, τι θα πληρώσει για τις 45 πήχες; (Γλυζούνης, 1569, φ. 30v). 

(δ) Άνθρωπος με φλουριά 45 κέρδισε 14 φλουριά, ένας άλλος με 67 φλουριά τι θα κερδίσει; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 31v). 

(ε) Λέγουμε αν μια λίτρα ρεθμπάρμπαρο αξίζει 2 φλουριά και 15 άσπρα, τι αξίζουν 13 λίτρες 

και 7 ουγγιές (Γλυζούνης, 1569, φ. 31v). 

(στ) Άλλος άνθρωπος πούλησε 15 καντάρια και 84 λίτρες κερί προς 326 άσπρα, το κάθε 

καντάρι πόσο έχει να πάρει, αν για κάθε 100 λίτρες βγάζει τις 7 (Γλυζούνης, 1569, φ. 32v). 

(ζ) Άνθρωπος αγόρασε μια καρεζία στα 17  φλουριά οι 28  πήχες, αυτός έλαβε 15  πήχες τι 

χρωστεί να πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 33v). 

(η) Πάλι λέγουμε 17 πήχες πανί έχουν 49  άσπρα άμα οι πήχες είναι 8  τι χρωστεί να 

πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 34r). 

(θ) Όταν πουλιόταν το σιτάρι ή το αλεύρι για 60 άσπρα, το κάθε φορτίο στο άσπρο ήταν 550 

δράμια, τώρα το φορτίο πωλείται 45 άσπρα, πόσα δράμια ψωμί αντιστοιχεί στο κάθε άσπρο; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 34v). 

(ι) Πρώτα είχε η λίτρα το κερί 5 άσπρα και πουλιόταν στα 18 δράμια, τώρα η λίτρα το κερί 

έχει 3 άσπρα, πόσα δράμια πουλιέται στο κάθε άσπρο; (Γλυζούνης, 1569, φ. 34v). 

(κ) Η ζάχαρη όταν πουλιόταν 6  άσπρα η κάθε λίτρα είχε στο κάθε άσπρο 12  δράμια. Τώρα 

έχει άσπρα 5 , πόσα δράμια έχει στο κάθε άσπρο; (Γλυζούνης, 1569, φ. 35r). 

(λ) Ένας άνθρωπος με 35  φλουριά σε 6  μήνες κέρδισε 7  φλουριά. Άλλος άνθρωπος με 44  

φλουριά σε 8  μήνες τι θα κερδίσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 36r). 
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(μ) Είναι 8 άνθρωποι με 25 φλουριά και σε 40 μήνες κέρδισαν 12 φλουριά, όταν οι άνθρωποι 

είναι 9 με 50 φλουριά σε 35 μήνες τι θα κερδίσουν; (Γλυζούνης, 1569, φ. 37r). 

(Β) Εμπορικά προβλήματα  

Ο Γλυζούνης παρουσιάζει εμπορικά προβλήματα αναλογίας τόσο στο προκαταρκτικό 

υλικό όπου και γίνεται η επεξήγηση της μεθόδου των τριών όσο και στο κύριο μέρος του 

έργου. Κάνοντας χρήση της ταξινόμησης των προβλημάτων των δυτικών αβάκων του Van 

Egmond (1976), στην ελληνική πρακτική αριθμητική συναντούμε τους ακόλουθους τύπους 

εμπορικών προβλημάτων: προβλήματα τιμών και προϊόντων, προβλήματα εταιρείας, 

προβλήματα τόκου, προβλήματα εξόφλησης πληρωμών, προβλήματα ανταλλαγής προϊόντων 

και προβλήματα μίξης (εικόνα 44). Ο Γλυζούνης παρουσιάζει τα εμπορικά προβλήματα με 

τη λογική από το απλό στο σύνθετο, ξεκινώντας με απλά προβλήματα τιμών και προϊόντων, 

επειδή είναι και τα πιο γνώριμα στον καθημερινό άνθρωπο που κάνει αγορές και πληρωμές 

προϊόντων και μετά συνεχίζει με τα προβλήματα συναλλάγματος καθώς η κυκλοφορία 

ποικίλων νομισμάτων έκανε τη γνώση για τις μετατροπές νομισμάτων άκρως απαραίτητη. 

Σχεδόν όλοι οι τύποι εμπορικών προβλημάτων στηρίζονται στην ίδια μέθοδο επίλυσης, τον 

κανόνα των τριών. Κάποια προβλήματα ακολουθούν τη μέθοδο της λύσης με τη λογική σε 

συνδυασμό με τον κανόνα των τριών. 

 

 

Εικόνα 44 Η ταξινόμηση των εμπορικών προβλήματα της Λογαριαστικής 

Τύποι 
εμπορικών 

προβλημάτων

Τιμές και 
προϊόντα

Εταιρείας

Τόκου και 
έκπτωσης

Μίξης

Συναλλάγματος

Ανταλλαγής 
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Παρουσιάζονται ενδεικτικά προβλήματα από την κάθε κατηγορία. Η σειρά 

παρουσίασης των ομάδων των προβλημάτων είναι αντίστοιχη της σειράς που 

παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι προβλημάτων στη Λογαριαστική. 

Β1. Τιμές και προϊόντα: Πρόκειται για τον απλούστερο και επικρατέστερο τύπο 

εμπορικών προβλημάτων, που επιλύνονται με την μέθοδο των τριών. Είναι προβλήματα 

αναλογίας, όπου ζητείται η τέταρτη ποσότητα, ενώ οι υπόλοιπες τρεις είναι δεδομένες. Ο 

άγνωστος αφορά είτε την ποσότητα του προϊόντος είτε την τιμή του. Πολλά από τα 

προβλήματα αυτού του τύπου στον Γλυζούνη βρίσκονται στο προκαταρκτικό υλικό λόγω της 

απλότητας του τύπου συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Παράδειγμα: 

Ένας άνθρωπος αγόρασε ύφασμα με 5 ρούπια που είναι ίσα με τα 5/8 των 75 άσπρων, πόσα 

χρωστεί να πληρώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 31r). 

Β2. Συναλλάγματος: Αυτός ο τύπος προβλήματος λύνεται με τη μέθοδο των τριών 

όπως και τα προβλήματα τιμών, με τη διαφορά ότι οι ποσότητες αφορούν συνάλλαγμα  

(α) Αν θέλεις να μερίσεις 25347 άσπρα για να τα κάνεις φλουριά μέρισε με το 60 και θα 

βρεις τόσα φλουριά (Γλυζούνης, 1569, φ. 13v). 

(β) Ένας άνθρωπος χρέωσε σε κάποιον άλλο άνθρωπο 6785 φλουριά, 46 άσπρα και 25 

φόλες. Του έφερε 5896 φλουριά, 48 άσπρα και 33 φόλες. Τι χρωστεί να του φέρει ακόμα; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 14v). 

Β3. Προβλήματα Εταιρείας («συντροφιάς»): Τύπος προβλημάτων σχετικός με 

καταστάσεις σύστασης και διάλυσης συνεργασιών (εταιρειών) όπου δύο ή και περισσότεροι 

έμποροι επενδύουν κεφάλαιο σε μια κοινή επιχείρηση. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για 

προβλήματα αναλογίας. Στη Λογαριαστική υπάρχουν 14 προβλήματα εταιρείας, τα 10 

επιλύονται με τον κανόνα των τριών ενώ τα υπόλοιπα 4 με άλλες μεθόδους. Ενώ το πλαίσιο 

τους παραπέμπει σε πρόβλημα εταιρείας, εντούτοις εμπίπτουν στα ψυχαγωγικά προβλήματα, 

τρία στην κατηγορία «Διαίρεσε τον αριθμό» (κεφάλαια οβ’, ογ’ και οδ’, φ. 42v-φ. 43v) και 

ένα στην κατηγορία «Εύρεσης της αρχής από το τέλος» (κεφ. οε’, φ. 44r). Τα προβλήματα 

παρουσιάζονται παρακάτω στις δηλωμένες κατηγορίες. 

(α) Τρεις άνθρωποι έκαναν συντροφιά, ο πρώτος έβαλε 45 φλουριά, ο δεύτερος 56 και ο 

τρίτος 48. Τα χρήματα τα έβαλαν σε εμπόρευμα και κέρδισαν 78 φλουριά. Ποιο είναι το 

μερτικό του καθενός; (Γλυζούνης, 1569, φ. 37v). 
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(β) Τρεις άνθρωποι έκαναν συντροφιά και ο πρώτος έβαλε 20 φλουριά και έμεινε 4 μήνες. Ο 

δεύτερος έβαλε 40 φλουριά και έμεινε 5 μήνες. Ο τρίτος έβαλε 50 φλουριά και έμεινε 6 

μήνες. Στο τέλος της συντροφιάς κέρδισαν 120 φλουριά. Θέλω να μάθω τι είναι το μερίδιο 

του καθενός ((Γλυζούνης, 1569, φ. 39r-39v). 

(γ) Πέντε δουλευταράδες έκαναν συμφωνία με έναν άνθρωπο να του δουλεύουν για ένα 

ολόκληρο μήνα και να τους πληρώσει 600 άσπρα. Ο πρώτος δούλεψε 10 μέρες και έφυγε, ο 

δεύτερος 15 μέρες γιατί ασθένησε, ο τρίτος 20 μέρες, ο τέταρτος 25 και ο πέμπτος δούλεψε 

όλες τις 30 ημέρες. Θέλω να μάθω πόσο είναι το μερίδιο που πρέπει να πάρει ο καθένας και 

να μη βγει γελασμένος ο αφέντης του αμπελιού; (Γλυζούνης, 1569, φ. 40r). 

(δ) Τρεις άνθρωποι δάνεισαν σε έναν άλλο άνθρωπο δανεικά. Ο πρώτος του έδωσε 137 

φλουριά, ο δεύτερος 98 και ο τρίτος 45. Αυτός αγόρασε εμπόρευμα και το φόρτωσε στο 

καράβι, αλλά κατά τύχη πνίγηκε και αυτός και το καράβι. Οι δανειστές ήθελαν να 

πληρωθούν και πούλησαν την περιουσία του και πήραν μόνο 142 φλουριά, που ήταν 

λιγότερα από τα φλουριά που του δάνεισαν. Θέλω να μάθω πόσα αναλογεί στον καθένα να 

πάρει από 142 φλουριά και πόσα θα χάσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 41r). 

Β4. Τόκου και έκπτωσης: Προβλήματα αναλογίας που σχετίζονται με τον υπολογισμό 

τόκου, φόρου ή έκπτωσης όπως και υπολογισμού φόρου, κέρδους ή ζημιάς. Εδώ συναντούμε 

και το ποσοστό επί τοις εκατό, έννοια που πρωτοεισήχθηκε στους άβακες. Στο έργο του 

Γλυζούνη συναντάμε περιπτώσεις υπολογισμού, φόρου, κέρδους ή ζημιάς, συνολικά 9 

προβλήματα αναλογίας. Στην επίλυση των προβλημάτων συναντούμε τα δεκαδικά 

κλάσματα, στην αποκοπή των δύο δεκαδικών ψηφίων στις διαιρέσεις των ακεραίων με το 

100.  

(α) Ένας άνθρωπος είχε μια σκάλα στη θάλασσα και έπαιρνε 5 άσπρα για κάθε 100. Ήρθε 

καράβι το οποίο είχε πολύ εμπόρευμα αξίας 277850 άσπρα. Θέλω να μάθω τι θα πληρώσει 

για κουμέρκι; (Γλυζούνης, 1569, φ. 45r). 

(β) Ένας άνθρωπος αγόρασε πανί για 78 φλουριά μήκους 54 πηχών. Πόσο θέλει να το 

πουλήσει για να κερδίζει 20 τα κάθε 100; (Γλυζούνης, 1569, φ. 46r). 

Β5. Ανταλλαγής («αλλαξιές») εμπορευμάτων: Τα προβλήματα ανταλλαγής 

εμπορευμάτων στην πιο απλή μορφή αφορούν ανταλλαγή προϊόντων ίσης αξίας, δηλαδή 

εύρεση της ποσότητας ενός προϊόντος το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του άλλου, 

προβλήματα πάλι αναλογίας. Στη Λογαριαστική περιέχονται 9 προβλήματα ανταλλαγής 

προϊόντων.  
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(α) Δύο άνθρωποι θέλουν να κάνουν αλλαξιά. Ο ένας έχει 30 κομμάτια καριζιές (μέταλλο) 

και ο άλλος έχει κερί. Του πρώτου οι καριζιές αξίζουν 12 φλουριά το κομμάτι και τα βάζει 

στην αλλαξιά 16 φλουριά το κομμάτι. Το κερί του δεύτερου αξίζει 9 φλουριά το καντάρι. 

Θέλω να μάθω πόσα μπορεί να το βάλει για να μην βρεθεί γελασμένος και για τα 30 

κομμάτια καριζιές πόσο κερί έχει να δώσει; (Γλυζούνης, 1569, φ. 47r). 

Ο συγγραφέας λύνει το πρόβλημα με αναλογίες, αν τα 12 έγιναν 16 τότε τα 9 ποσά θα 

γίνουν και βρίσκει 12. Ακολούθως διαιρεί τα 480 φλουριά (30 16) με τα 12 φλουριά το 

καντάρι το κερί και βρίσκει ότι πρέπει να βάλει 40 καντάρια κερί. 

(β) Δύο έχουν να κάνουν αλλαξιά. Ο πρώτος έχει τομάρια και ο δεύτερος τσόχα 450 πήχες 

και η κάθε πήχη αξίζει 24 άσπρα τοις μετρητοίς. Τα τομάρια αξίζουν 14 άσπρα το καθένα 

και αυτός τα βάζει για την αλλαξιά 16 άσπρα και θέλει να δώσει και το ένα πέμπτο σε 

μετρητά. Θέλω να μάθω τι να βάλει ο πρώτος. Και ο δεύτερος με την τσόχα για να μην 

γελαστεί, πόσα τομάρια έχει να πάρει και πόσα μετρητά για το  για να δώσει τις 450 πήχες 

τσόχα. (Γλυζούνης, 1569, φ. 50r-50v). 

Ο συγγραφέας λύνει το πρόβλημα ξεκινώντας με τη μέθοδο των τριών αφού όμως 

προσθέσει τα  που αναλογούν στα τομάρια προς ανταλλαγή, δηλαδή εφόσον τα 4 είναι ίσα 

με 16 τότε τα 5 είναι ίσα με 20 και τα 14 άσπρα γίνονται 18. Ξανά με την αναλογία βρίσκει 

αν τα 18 άσπρα τα βάζω για 20 άσπρα τότε τα 24 άσπρα θα αναλογούν σε 26  άσπρα την 

κάθε πήχη. Μετά πολλαπλασιάζει αυτά με τις 450 πήχες και βρίσκει 12000 άσπρα συνολικά. 

Το  του 12000 δηλαδή 2400 θα τα πάρει ο δεύτερος σε μετρητά και τα υπόλοιπα 9600 θα τα 

διαιρέσει με τα 16 άσπρα και θα βρει 600 τομάρια που έχει να πάρει. 

Β6. Μίξης: Στους ιταλικούς άβακες τα προβλήματα μίξης  έχουν να κάνουν με τις 

απαραίτητες μετατροπές στην ποσότητα μεταλλεύματος στις περιπτώσεις ανταλλαγής 

συναλλάγματος, λόγω της απουσίας κοινής νομισματοκοπίας ανάμεσα στις διάφορες πόλεις. 

Οι έμποροι γνώριζαν την αξία που περιείχε σε μέταλλο το κάθε νόμισμα και αναλόγως 

έφτιαχναν την αντίστοιχη αξία σε ένα άλλο νόμισμα. Στην Λογαριαστική, αφορούν 

προβλήματα μίξης μετάλλων χωρίς ανταλλαγή συναλλάγματος.  

(α) Ένας άνθρωπος έκανε μια δέση από τεσσάρων λογιών μέταλλα, μάλαμα 15 ουγγιών, 

καθαρό ασήμι 25 ουγγιών, χάλκωμα 18 και πάμφιλο 12 ουγγιών. Το μεν μάλαμα άξιζε όλο 

5500 άσπρα, το ασήμι 800 άσπρα, το χάλκωμα 9 άσπρα και ο πάμφιλος 6. Θέλω να μάθω τι 

αξίζει η κάθε ουγγιά αυτής της δέσης; (Γλυζούνης, 1569, φ. 58r). 
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(β) Ένας άνθρωπος έχει καθαρό ασήμι 40 λίτρες. Αυτό θέλει να το κάνει μια δέση από 7  

ουγγιές στην κάθε λίτρα. Θέλω να μάθω πόσες λίτρες θα γίνει και πόσες λίτρες χάλκωμα 

πρέπει να προσθέσει (Γλυζούνης, 1569, φ. 58v). 

 (Γ) Ψυχαγωγικά προβλήματα 

Από μαθηματικής απόψεως τα ψυχαγωγικά προβλήματα, παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αριθμητική του Γλυζούνη και αυτό οφείλεται στις διαφορετικές 

μεθόδους επίλυσης αλλά και στο πλαίσιό τους. Σχετικά με τις μεθόδους επίλυσης 

παρατηρείται ότι η μέθοδος επίλυσης της ψευδούς υποθέσεως χρησιμοποιείται σε όλα τα 

προβλήματα των κατηγοριών «Εύρεσης της αρχής από το τέλος» και σε ένα πρόβλημα του 

τύπου «Διαίρεσε τον αριθμό» όπου ο άγνωστος είναι ένας αριθμός. Η μέθοδος του διπλού 

σφάλματος απαντάται σε προβλήματα τύπου «Διαίρεσε τον αριθμό» όπου οι άγνωστοι είναι 

δύο και σε πρόβλημα του τύπου «Αν μου δώσεις». Η μέθοδος της λογικής απαντάται σε 

προβλήματα των τύπων «Σειράς», «Βρες τον αριθμό», «Διαίρεσε τον αριθμό» και στα 

«Προβλήματα Ποσοτήτων».  

Γ1. «Βρες τον αριθμό»: Είναι προβλήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με 

αριθμούς και τις σχέσεις τους. 

(α) Πως να βρεις πόσο έβαλε άνθρωπος στο νου του. Αν ο αριθμός είναι μικρότερος από 105 

και: 

 διαιρεθεί σε τρία μερτικά και μένει ένα ή δύο 

 διαιρεθεί με το 5 και μένουν ένα ή δύο τρία ή τίποτα. Αν το 21 διαιρεθεί με το 5 

αφήνει υπόλοιπο 1, το 42 που είναι το διπλάσιο έχει υπόλοιπο 2, το 63 που είναι το 

τριπλάσιο έχει υπόλοιπο 3 και το 84 που είναι το τετραπλάσιο αφήνει υπόλοιπο 4. 

 διαιρεθεί με 7 και έχει υπόλοιπο ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι ή τίποτα. Ξεκινά 

με τον αριθμό 15, το διπλασιάζει, το τριπλασιάζει, το τετραπλασιάζει, 

πενταπλασιάζει, εξαπλασιάζει και παίρνει τα υπόλοιπα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αντίστοιχα. 

Αν φτάσεις στα 105 δεν μένει τίποτα (Γλυζούνης, 1569, φ. 63r-63v). 

(β) Πώς να βρεις πόσα έβαλε ένας άνθρωπος από τα 13 και κάτω. Πες του να βάλει όποιον 

αριθμό θέλει και να τον διπλασιάσει και στο αποτέλεσμα να προσθέσει 5. Το σύνολο να το 

πολλαπλασιάζει με το 5 και να προσθέσει 110. Στο άθροισμα να κόψει τη μονάδα των 

ψηφίων και όταν αφαιρέσει τα 13 θα βρει τον αριθμό που έβαλε στον νου αρχικά 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 64r).  
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Λύση του βιβλίου: Δίνεται ως παράδειγμα τον αριθμό 275. Αν ακολουθηθούν οι οδηγίες 

(275 2  5)  5 + 110 = 2885 και κοπεί το ψηφίο των μονάδων και μετά αφαιρεθεί το 13 

βγαίνει ο ίδιος αριθμός που ήταν στην αρχή ο 275. Δεν δίνει κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει 

αυτό. 

Λύση: Ο αρχικός αριθμός πολλαπλασιάζεται με το 10 και του προστίθενται πάντα 25. Τα 110 

όταν προστεθούν στον αριθμό διαφέρουν πάντα κατά 13 αφού πρώτα διαιρεθεί με το 10 

(αποκοπεί το ψηφίο των μονάδων). Τα 110 και τα 25 που προστίθενται δίνουν άθροισμα 135. 

Στο τέλος εφόσον κόβεται το ψηφίο των μονάδων ο αριθμός διαιρείται με το 10 και 

αφαιρούνται τα 13 που προστέθηκαν στην αρχή. Ο Γλυζούνης εκτελεί αντίστροφες πράξεις 

γι’ αυτό και το αποτέλεσμα παραμένει σταθερό στο τέλος. 

Παραδείγματα:  

Για τον αριθμό 8: 16 5 = 80 άρα 80 + 25 = 105 άρα 105 + 110 = 215 και 21 – 13 = 8 

Για τον αριθμό 11: 22 5 = 105 άρα 105+ 25 = 135 άρα 135 + 110 = 145 και 14 – 13 = 11 

(γ) Πως να βρεις πόσα έχει κάθε άνθρωπος από τρεις στο πουγκί του 

Λύση: Θα ρωτήσεις πόσα κάνουν του πρώτου και του δεύτερου μαζί, του δεύτερου και του 

τρίτου μαζί και του πρώτου και του τρίτου μαζί. Στη συνέχεια από το σύνολο των 

αθροισμάτων αφαιρείς τα μισά. Από αυτά τα μισά αφαιρείς πρώτα το σύνολο του πρώτου και 

του δεύτερου και έτσι βρίσκεις πόσα έχει ο τρίτος. Μετά από τα μισά αφαιρείς του δεύτερου 

και του τρίτου και βρίσκεις του πρώτου. Ομοίως αφαιρείς το σύνολο του πρώτου και του 

τρίτου και βρίσκεις το ποσό του δεύτερου (Γλυζούνης, 1569, φ. 64v). 

(δ) Ένας άνθρωπος βλέποντας ότι πλησίαζε το τέλος του έκανε διαθήκη και από τα χρήματα 

του είπε ο πρώτος γιος να πάρει 100 φλουριά και από εκείνα που θα μείνουν το . Πάλι ο 

δεύτερος να πάρει 200 φλουριά και το  απ’ ό,τι μείνουν. Ομοίως και ο τρίτος να πάρει 300 

φλουριά και το  απ’ ό,τι μείνουν. Και τα άλλα παιδιά να πάρουν κατά αυτή την αναλογία. 

Να αυξάνεται κατά 100 φλουριά και από όσα απομένουν να παίρνει το κάθε παιδί το . Όταν 

πέθανε ο πατέρας πήραν όλοι ίσο μερίδιο. Ζητώ να μάθω πόσα παιδιά έχει αυτός ο πατέρας 

και πόσα φλουριά μοίρασαν (Γλυζούνης, 1569, φ. 60r). 
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Η λύση που προτείνεται από τον συγγραφέα είναι ότι εφόσον ο καθένας παίρνει το  για να 

βρει τα παιδιά θα αφαιρέσει τον αριθμητή από τον παρονομαστή και έτσι παίρνει την 

απάντηση 6 παιδιά. Μετά πολλαπλασιάζει (6 6) 100 και βρίσκει το ποσό της διαθήκης 

3600. Η λύση του είναι εμπειρική διότι το συνολικό μέρος των χρημάτων σε αυτού του 

είδους προβλήματα, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακέραιο αριθμό, είναι πάντοτε 

τετράγωνος αριθμός και το σύνολο των παιδιών είναι η ρίζα του αριθμού αφού αφαιρεθεί 

από τον παρονομαστή του κλάσματος ένα.  

Η αλγεβρική λύση του προβλήματος:  

Πρώτο παιδί: 1+ (y-1)/7 = (y+6)/7 

Δεύτερο παιδί: 2 + (y-(y+6)/7-2)/7 = (6y+78)/49 

Εφόσον τα παιδιά έχουν ίσο μερίδιο: (y+6)/7 = (6y+78)/49 

7y+42 = 6y + 78 άρα y = 36 100 =3600 Επομένως (36+6)/7 = 6 100 = 600 

Η επαλήθευση: 

Πρώτο παιδί παίρνει 100 + 3500/7 = 600, απομένουν 3000  

Δεύτερο παιδί παίρνει 200 + 2800/7 = 600, απομένουν 2400 

Τρίτο παιδί παίρνει 3 + 2100/7 = 600, απομένουν 1800 κοκ. 

Γ2. «Διαίρεσε τον αριθμό»: Στην περίπτωση αυτή δίνεται αρχικά συγκεκριμένος 

αριθμός και το πρόβλημα ζητά όπως τον διαιρέσουμε σε δύο ή τρία μέρη τα οποία έχουν 

σχέση μεταξύ τους για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα. Γίνονται χρήση τριών μεθόδων: της 

λογικής, του κανόνα των τριών και της ψευδούς υπόθεσης.  

(α) Τρεις άνθρωποι έχουν να μοιράσουν 100 δουκάτα και ο πρώτος ζητάει το μισό, ο 

δεύτερος το ένα τρίτο και ο τρίτος το ένα τέταρτο. Θέλω να μάθω τι αναλογεί στον κάθε 

άνθρωπο (Γλυζούνης, 1569, φ. 42v-43r). 

Ο συγγραφέας με τη μέθοδο της λογικής πολλαπλασιάζει τους παρονομαστές των 

κλασμάτων (ΕΚΠ) και βρίσκει αποτέλεσμα 24. Στη συνέχεια προσθέτει τους αριθμητές και 

το άθροισμα 26 είναι ο διαιρέτης. Με τη μέθοδο των τριών βρίσκει το μερίδιο που αναλογεί 

στον καθένα. Αν τα 26 δίνουν 100 τι θα δώσουν τα 12, τα 8 και τα 6.  

Με άγνωστο x μερίδιο του καθενός η εξίσωση είναι:  +  +  = 100 
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6x + 4x + 3x = 1200 

13x = 1200 άρα x= 92  

Πρώτος παίρνει 46  

Δεύτερος παίρνει 30  

Τρίτος παίρνει 23  

(β) Δύο έχουν να μοιράσουν 100 φλουριά και ο πρώτος ζητά τα  και περισσότερα 6, ομοίως 

και ο δεύτερος ζητά τα  και περισσότερα 4. Θέλω να μάθω τι εγγίζει του καθενός 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 43r-43v).  

Ο συγγραφέας αφαιρεί από τα 100 τα 10 περισσότερα και ακολούθως προσθέτει τα 

δύο κλάσματα, εφόσον βρίσκει το ΕΚΠ το 12. Με τη μέθοδο των τριών βρίσκει το μερίδιο 

του καθενός.·Στα 17 παίρνουν 90 στα 8 και στα 9 τι μερίδιο παίρνουν; Στο τέλος προσθέτει 

και τα περισσότερα που αναλογούν στον καθένα. 

Η εξίσωση είναι: x + 6 + x + 4 = 100  

17x = 1080 άρα x= 63  

Πρώτος παίρνει 48  

Δεύτερος παίρνει 51  

(γ) Δύο έχουν να μοιράσουν 100 φλουριά και ο πρώτος ζητά τα 	και περισσότερα 4 και ο 

δεύτερος ζητά τα  και λιγότερα 6. Θέλω να μάθω πόσα έχει να πάρει ο καθένας (Γλυζούνης, 

1569, φ. 43v-44r).  

Λύνει το πρόβλημα όπως και το προηγούμενο που είναι παρόμοιο. 

Η εξίσωση είναι: x + x = 102 

(δ) Ένας άνθρωπος είχε τρεις γιους, μια θυγατέρα και τη γυναίκα του. Έκανε διαθήκη όταν 

πεθάνει, η γυναίκα του να πάρει από τα οκτώ το ένα. Ό,τι μείνει να το μοιράσουν στα παιδιά 

του. Τα αρσενικά να πάρουν από δύο μερτικά και το θηλυκό από ένα. Όταν πέθανε βρέθηκαν 

48000 άσπρα. Θέλω να μάθω πως θα τα μοιράσουν (Γλυζούνης, 1569, φ. 59v-60r).  

Το πρόβλημα λύνεται μέσω της μεθόδου της λογικής, ο συγγραφέας βρίσκει αρχικά 

το  του 48000 και το αφαιρεί και μένουν 42000 τα οποία τα διαιρεί σε 7 μερίδια και είναι 

6000 το καθένα. Η κόρη παίρνει 6000 και οι τρεις γιοι από 12000. 
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(ε) Δύο άνθρωποι μοιράστηκαν 12 φλουριά και δεν λένε τι πήρε ο καθένας παρά μόνο ότι ο 

καθένας πολλαπλασίασε το μερτικό του με αυτά κάθε αυτά και έπειτα έβγαλε ο πρώτος τον 

πολλαπλασιασμό του από τον δεύτερο και έμειναν 60. Θέλω να μάθω πόσα πήρε ο καθένας; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 62r). 

Ο συγγραφέας υποθέτει (μέθοδος της ψευδούς υπόθεσης) ότι το σύνολο των 

φλουριών είναι 24. Στη συνέχεια εκτελεί την πράξη 12 12 – 60 = 84 και το διαιρεί με το 24 

για να βρει το μερίδιο του ενός και με αφαίρεση από το 12 βρίσκει το υπόλοιπο που είναι το 

μερίδιο του άλλου. 

Σύστημα δύο αγνώστων: 

x + y = 12 άρα x = 12 – y 

12y – 12x = 60 οπότε y – x = 5 αντικαθιστούμε και έχουμε y = 8  και x = 3  

(στ) Σε ένα λουτρό πήγαν 20 άνθρωποι. Από αυτούς οι μισοί είναι χριστιανοί. Οι άλλοι ήταν 

εβραίοι και Τούρκοι. Οι χριστιανοί πλήρωσαν από ένα άσπρο ο καθένας. Οι Τούρκοι από 

μισό ο καθένας και οι εβραίοι έδωσαν ο καθένας από 3 άσπρα και όταν έφυγαν βρέθηκαν 20 

άσπρα όσοι και οι άνθρωποι. Ζητώ να μάθω πόσοι ήταν οι χριστιανοί, πόσοι οι Τούρκοι και 

πόσοι οι εβραίοι (Γλυζούνης, 1569, φ. 66r). 

Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη μέθοδο του διπλού σφάλματος ως εξής: Διαιρείται 

το σύνολο με τη μικρότερη τιμή (μερίδιο) και το πηλίκο αφαιρείται από το σύνολο και 

μένουν 10. Αφαιρείται το μέρος των Τούρκων, οι οποίοι πλήρωσαν λιγότερα, από το μέρος 

των χριστιανών και των εβραίων. Από τους χριστιανούς μένει μισό και από τους εβραίους 2  

. Συνολικά έχουμε 6 μισά τα οποία ισούνται με 20 μισά. Στη συνέχεια αφαιρεί το ένα μισό 

από τα 6 και γίνονται 5 και τα 20 γίνονται 19, τα οποία όμως δεν διαιρούνται. Καταλήγει στα 

15 τα οποία διαιρούνται με το 5 ακριβώς. Οπότε οι εβραίοι ήταν 3 και οι χριστιανοί 5, οπότε 

οι Τούρκοι ήταν 12 (3 3 + 5 1 + 12  ). Στη συνέχεια αν αφαιρεθούν τα 5 (το μερίδιο των 

εβραίων) μια φορά από τα 20 και μείνουν 15 και διαιρεθούν με το ένα που αντιστοιχεί στους 

χριστιανούς παίρνουμε 15 χριστιανούς, 1 εβραίο και 4 Τούρκους. Αν αφαιρέσουμε δύο 

φορές τα πέντε από τα 20 θα μείνουν 10 χριστιανοί, 2 εβραίοι και 8 Τούρκοι. 

Λύση με σύστημα δύο αγνώστων: 

x + y = 10 άρα x = 10  y 

 + 3y = 10 αντικαθιστούμε 5y = 10 οπότε y= 2 και x = 8 

(ζ) Αγόρασαν 100 νερατζολέμονα και έδωσαν 100 σολδία. Ήταν νεράντζια, λεμόνια, 

κιτρολέμονα και κίτρα. 7 νεράντζια αντιστοιχούν σε 1 σόλδι. 2 λεμόνια σε 1 σόλδι. 3 
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κιτρολέμονα από 1 σόλδι το καθένα και τα κίτρα 3 σολδία το καθένα. Πόσα λεμόνια πήρε, 

πόσα νεράντζια, πόσα κιτρολέμονα, πόσα κίτρα; (Γλυζούνης, 1569, φ. 67r). 

Προτεινόμενη λύση με τη μέθοδο του διπλού σφάλματος: Αρχικά διαιρεί τα 100 με 

τη μικρότερη τιμή το 7 και παίρνει πηλίκο 14	  και στη συνέχεια αυτό αφαιρείται από τα 100 

και μένει υπόλοιπο 85 	 το οποίο είναι το σύνολο των υπολοίπων. Αφαιρεί τη μικρότερη 

τιμή το   και από τις υπόλοιπες τιμές και παίρνει τις διαφορές  (λεμόνια),  (κιτρολέμονα) 

και  (κίτρα), τα οποία κλάσματα κάνει ομώνυμα. Έτσι έχουμε 1200 από τα οποία 

αφαιρούνται τα 5 και τα 12 ( ) και μένουν 1183. Επειδή το 40 (από τα  ) δεν διαιρείται 

ακριβώς με το 1183, αφήνει υπόλοιπο 23 (40 29 = 1160) 	στο οποίο προσθέτει 40 (οπότε 

έχει 28 κίτρα), για να μπορεί να αφαιρεθεί το άθροισμα των δύο άλλων τιμών (12 4) + 

(3 5) = 63. Άρα πήρε 5 φορές τα 12 που αντιστοιχούν σε 5 κιτρολέμονα και 4 φορές τα 5 

που αντιστοιχούν σε 4 λεμόνια. Στο τέλος αφαιρεί το άθροισμα 37 (28+ 5+4) από τα 100 και 

μένουν υπόλοιπο τα 63 νεράντζια. 

(η) Ένας άνθρωπος έκανε συμφωνία να εξαγκλίσει (αδειάσει) ένα πηγάδι για 400 άσπρα. Το 

πηγάδι είχε βάθος 15 οργιές και είχε νερό 9 οργιές. Όμως αυτός ο άνθρωπος όταν έβγαλε τις 

5 ασθένησε και άφησε το πηγάδι και πήγε άλλος να το εξαγκλίσει. Ζητώ να μάθω τι εγγίζει 

στον καθένα για να είναι δίκαιο (Γλυζούνης, 1569, φ. 60v). 

 Το πρόβλημα του πηγαδιού λύνεται με τη μέθοδο της λογικής. Η λύση βασίζεται στα 

μέτρα που αναλογούν στον καθένα, τα οποία κατεβαίνει από το σημείο που βγάζει έκαστος 

νερό. Ο πρώτος κατεβαίνει στα 7, μετά στα 8 κοκ μέχρι και τα 11 μέτρα, εφόσον έβγαλε 5 

οργιές νερό. Επειδή κάθε φορά ο καθένας τους ξανακατεβαίνει για να βγάλει το υπόλοιπο 

νερό τα μέτρα προστίθενται και δίνουν άθροισμα 45= 7+8+9+10+11 για τον πρώτο και 

54=12+13+14+15 για τον δεύτερο. Επομένως στο σύνολό τους είναι 99 τα οποία 

αντιστοιχούν σε 400 άσπρα. Τέλος με τη μέθοδο των τριών βρίσκεται το μερίδιο του 

καθενός. 

Πρώτος: 45 400/99= 181	  

Δεύτερος: 54 400/99= 218	  

Γ3. «Εύρεση της Αρχής με αφετηρία το τέλος»: Τα προβλήματα της ομάδας αυτής 

λύνονται με τη χρήση της μεθόδου της ψευδούς υποθέσεως και σε συνδυασμό με τη μέθοδο 

των τριών. 
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(α) Τρεις άνθρωποι μοίρασαν χρήματα, δεν ξέρω πόσα ούτε ξέρω πόσα πήρε ο καθένας. Λέω 

μόνον ότι από όσα πήρε ο πρώτος πήρε ο δεύτερος τα μισά. Και από όσα πήραν ο πρώτος και 

ο δεύτερος μαζί, επήρε ο τρίτος τα μισά και αυτού το μερίδιο του είναι 50. Θέλω να μάθω 

πόσα μοίρασαν και πόσα πήρε ο πρώτος και πόσα ο δεύτερος; (Γλυζούνης, 1569, φ. 44r-

44v).  

Λύση με τη μέθοδο της ψευδούς υπόθεσης: Πες ότι του πρώτου είναι 12 οπότε ο 

δεύτερος είναι 6 οπότε του τρίτου το μερίδιο είναι 9. Οπότε αν τα 9 αντιστοιχούν με 50 σε 

πόσα αντιστοιχούν τα 12; 

(β) Ένας άνθρωπος πήγε δύο ταξίδια και έκανε χρήματα. Στο πρώτο ταξίδι διπλασίασε τα 

χρήματά του και στο δεύτερο κέρδισε 20 σε κάθε εκατόν. Τα μέτρησε όλα και βγήκαν 2600. 

Θέλω να μάθω με πόσα άσπρα βγήκε από το σπίτι του (Γλυζούνης, 1569, φ. 53r).  

Λύση με τη μέθοδο της ψευδούς υπόθεσης: Δώσε του 5 και εφόσον τα διπλασιάζει 

γίνονται 10 και επειδή λέει κέρδισε 20 στα 100 στο δεύτερο ταξίδι, άρα τα 10 γίνονται 12. 

Επομένως με τη μέθοδο των τριών αν τα 5 είχαν κεφάλαιο 12 τότε τα 2600 τι κεφάλαιο είχαν 

στην αρχή; 

(γ) Ένας άνθρωπος έκανε τρία ταξίδια. Στο πρώτο ταξίδι κέρδισε 5 σε κάθε 100. Στο δεύτερο 

ταξίδι τριπλασίασε αυτά που είχε. Στο τρίτο έχασε το ένα πέμπτο απ’ ό, τι κέρδισε στο πρώτο 

ταξίδι και τα μισά που κέρδισε στο δεύτερο. Έπειτα μέτρησε όλα τα χρήματα και βρήκε 345 

φλουριά. Θέλω να μάθω με πόσα φλουριά βγήκε από το σπίτι του (Γλυζούνης, 1569, φ. 53v).  

(δ) Ένας άνθρωπος έκανε τρία ταξίδια. Στο πρώτο διπλασίασε τα φλουριά που είχε και από 

αυτά ξόδεψε τα 8. Στο δεύτερο τα διπλασίασε πάλι και ξόδεψε 10. Στο τρίτο κέρδισε σε κάθε 

τρία ένα, τα 3 έγιναν 4, έπειτα τα μέτρησε και βρέθηκαν 12 φλουριά. Θέλω να μάθω πόσα 

είχε στην αρχή (Γλυζούνης, 1569, φ. 53v-54r).  

Γ4. «Προβλήματα Ποσοτήτων»: Τα προβλήματα ποσοτήτων χρησιμοποιούν 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής και ζητούν την εύρεση μίας ή και περισσότερων 

αγνώστων ποσοτήτων. Κάποια είναι σχεδόν παρόμοια με τα εμπορικά αλλά δεν μπορούν να 

θεωρηθούν πρακτικά αληθή. Ο συγγραφέας για τη λύση τους χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό 

των μεθόδων της λογικής και του κανόνα των τριών. 

(α) Ένας μάστορας κτίζει ένα σπίτι με συμφωνία να το τελειώσει σε 40 ημέρες. Όταν κτίζει 

πληρώνεται 35 άσπρα την ημέρα και όταν δεν κτίζει πληρώνει 25 άσπρα. Όταν τέλειωσε το 

σπίτι, ο μάστορας έκανε λογαριασμό με τον νοικοκύρη και ούτε να πάρει έχει ούτε να δώσει. 

Θέλω να μάθω πόσες μέρες δούλεψε και πόσες δεν δούλεψε (Γλυζούνης, 1569, φ. 61v).  
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Ο συγγραφέας θεωρεί ότι στις 40 μέρες εργασίας το σύνολο των χρημάτων είναι 60 

άσπρα (25+35 = 60). Ακολούθως με τον κανόνα των τριών βρίσκει ποιες μέρες δούλεψε και 

ποιες όχι, δηλαδή αν στις 40 μέρες κερδίζει 60 άσπρα τότε στα 35 άσπρα πόσες μέρες δεν 

δούλεψε; 

(40 35)/60 = 23  μέρες δεν δούλεψε 

 (40  25)/60 = 16  δούλεψε 

Έχουμε σύστημα δύο αγνώστων: 

x + y = 40 άρα x= 40  y 

35x + 25y = 0 

35 (40 – y) = 1400 = 60y άρα y = 23  μέρες που δεν δούλεψε και 16  μέρες που δούλεψε 

(β) Ένας άνθρωπος αγόρασε δύο λογιών μεταξωτά 30 πήχες, καμουχά και ατλάζι. Πλήρωσε 

τον καμουχά 100 άσπρα για κάθε πήχη και το ατλάζι προς 120 την κάθε πήχη. Εκτός από 

αυτό λέει ότι έδωσε 140 άσπρα περισσότερα για τον καμουχά από το ατλάζι. Θέλω να μάθω 

πόσες πήχες πήρε από το καθένα; (Γλυζούνης, 1569, φ. 61v-62r). 

Ο συγγραφέας βρίσκει καταρχήν ότι συνολικά οι πήχες των υφασμάτων στοιχίζουν 

220 άσπρα. Για να βρει τον καμουχά πολλαπλασιάζει τα 120 άσπρα του ατλαζιού με τις 30 

πήχες και προσθέτει άλλα 140 και βρίσκει 3740 (3600+140) άσπρα. Για να βρει τις πήχες του 

καμουχά διαιρεί τα 3740 άσπρα με τα 220 άσπρα και δίνουν 17 πήχες. Το ατλάζι είναι 13 

πήχες. 

x + y = 30 άρα x= 30 	y 

100x = 120y + 140 

(30 –	y) 100 = 120y + 140 άρα y= 13 το ατλάζι και 30 – 13 = 17 ο καμουχάς 

(γ) Ένας άνθρωπος έστειλε το δούλο του στην αγορά με λεφτά για να αγοράσει τόσο πανί 

όσο και τα λεφτά. Ο δούλος βρήκε δύο πανιά στην αγορά, το ένα έχει 6 άσπρα την κάθε πήχη 

και το άλλο 8. Αυτός κάνει το λογαριασμό και αν πάρει το πανί που έχει 6 άσπρα του μένουν 

35 άσπρα και αν πάρει το πανί που έχει 8 άσπρα η πήχη του λείπουν 55 άσπρα. Αυτός δεν 

πήρε κανένα από αυτά και παράγγειλε άλλο πανί όσες είχαν και τα άλλα πανιά και δεν του 

έμειναν άσπρα. Ζητώ να μάθω πόσες πήχες ήταν το πανί, πόσα άσπρα του έδωσε ο αφέντης 

του και πόσο πλήρωσε την κάθε πήχη (Γλυζούνης, 1569, φ. 62v). 

Ο Γλυζούνης ως λύση προτείνει την εύρεση της διαφοράς στις πήχες 8 – 6 = 2 και 

την πρόσθεση των άσπρων 35 + 55 = 90. Οπότε διαιρεί τα άσπρα με τις πήχες και δίνουν 45 

πήχες πανί το οποίο αγόρασε. Μετά πολλαπλασιάζει τις 45 πήχες με τα 6 και 8 άσπρα την 
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κάθε πήχη και έπειτα προσθέτει ή αφαιρεί αναλόγως, 6  45 + 35 = 305 και βρίσκει τα άσπρα 

. Στο τέλος διαιρεί τα 305 άσπρα με τις 45 πήχες και βρίσκει την τιμή της κάθε πήχης 6	 . Το 

πιο πάνω πρόβλημα λύνεται με σύστημα δύο αγνώστων.  

6x = y + 35 

8x = y – 55 

(δ) Ένας άνθρωπος είχε τρεις γιους. Στον πρώτο έδωσε 50 πήχες καμουχά, στον δεύτερο 30 

και στον τρίτο 10. Τους είπε να πάνε να τον πουλήσουν. Αυτοί πούλησαν τον καμουχά στην 

ίδια τιμή και πήραν και τα ίδια φλουριά. Θέλω να μάθω πόσα πούλησε ο καθένας την πήχη 

και πως τον πούλησε (Γλυζούνης, 1569, φ. 67v). 

Λύση: Η μέθοδος που προτείνεται είναι αυτή της ψευδούς υπόθεσης. Ο συγγραφέας 

επειδή αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα και δεν θέλει να χρονοτριβεί με δοκιμές, επειδή οι 

άγνωστες ποσότητες είναι περισσότερες, δίνει κατευθείαν τη σωστή απάντηση για κάθε 7 

πήχες ένα φλουρί το οποίο αντιστοιχεί στην ερώτησή του (εικόνα 45). 

 

 

Εικόνα 45 Πρόβλημα με τρεις άγνωστες ποσότητες (Γλυζούνης, 1569, φ. 67v) 

Γ5. Προβλήματα «Αν μου δώσεις»: Αυτή η κατηγορία προβλημάτων αφορά 

προβλήματα με χρήματα. 

(α) Δύο άνθρωποι έχουν φλουριά και δεν λέω πόσα, εκτός από τούτο, είπε ο πρώτος στο 

δεύτερο ότι αν σου δώσω ένα από τα δικά μου θα έχουμε ίσια και οι δύο, αν μου δώσεις εσύ 

ένα από τα δικά σου γίνονται τα δικά μου δύο μερτικά από τα δικά σου. Θέλω να μάθω πόσα 

έχει ο καθένας; (Γλυζούνης, 1569, φ. 62v-63r). 

Λύση Γλυζούνη: Ως μέθοδος επίλυσης χρησιμοποιείται η μέθοδος του κανόνα του 

διπλού σφάλματος. Με αγνώστους το πρόβλημα θα λυνόταν ως εξής: 

x = y +2 

y   =  x 
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Γ6. «Προβλήματα Σειράς»: Σύμφωνα με την ταξινόμηση Van Egmond (1976) στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν τα προβλήματα στα οποία γίνεται χρήση μιας σειράς αριθμών ώστε 

να σχηματίζεται ένα πρόβλημα, και αφορά δύο ανθρώπους ή ζώα τα οποία κινούνται με 

διαφορετικό ρυθμό και το ζητούμενο είναι ο χρόνος συνάντησής τους. 

Γ6.1. Ο συγγραφέας σε αυτή την κατηγορία χρησιμοποιεί τις μεθόδους επίλυσης 

μέσω λογικής και του κανόνα των τριών. 

(α) Πρόβλημα με οδοιπόρους που συναντιούνται από αντίθετη κατεύθυνση: Ένας πάει από 

την πόλη στον Αυλώνα σε 17 μέρες και ένας άλλος από τον Αυλώνα στην πόλη σε 20 μέρες. 

Αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και θέλω να μάθω στις πόσες μέρες ανταμώθηκαν (Γλυζούνης, 

1569, φ. 54v). 

Προτεινόμενη λύση: Σε 340 μέρες (20 17 = 340 ΕΚΠ) μπορούν να συναντηθούν 37 μέρες 

(φορές) και διαιρώντας το γινόμενο με το σύνολο των ημερών βρίσκει ότι στις 9  μέρες 

συναντήθηκαν. 

Λύση:  +  =1 άρα x = 9  

(β) Πλοία που συναντιούνται από αντίθετη κατεύθυνση: Ένα καράβι πήγε από την Πόλη στη 

Χίο σε 4 μέρες. Ένα άλλο πήγε από τη Χίο στην Πόλη σε 3 μέρες. Θέλω να μάθω σε πόσες 

μέρες θα ανταμωθούν. Αν η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη στη Χίο είναι 300 μίλια 

πόσα μίλια έκανε το κάθε καράβι (Γλυζούνης, 1569, φ. 54r-54v). 

Λύση: Βρίσκει το ΕΚΠ του 4 και του 3 που είναι 12 και διαιρεί με το σύνολο των 7 ημερών 

και βρίσκει ότι στις 1  μέρες συναντήθηκαν τα καράβια. Στη συνέχεια με τη μέθοδο των 

τριών βρίσκει πόσα μίλια έκανε το κάθε καράβι: 

Αν στις 3 μέρες κάνει 300 μίλια, στις 1  μέρες πόσα μίλια κάνει; 171  μίλια 

Αν στις 4 μέρες κάνει 300 μίλια, στις 1  μέρες πόσα μίλια κάνει; 128  μίλια 

(γ) Πρόβλημα με πλοία που συναντιούνται από την ίδια κατεύθυνση: Ένα καράβι ξεκίνησε 

από το λιμάνι για να πάει σε άλλον τόπο και έκανε 9 μίλια την ώρα. Όταν έκανε 45 μίλια ένα 

άλλο καράβι έφυγε από το ίδιο λιμάνι και αυτό έκανε 12 μίλια την ώρα. Ζητώ να μάθω σε 

πόσες ώρες και πόσα μίλια ήθελε να το φτάσει (Γλυζούνης, 1569, φ. 54r). 

Ο συγγραφέας ως λύση βρίσκει τη διαφορά στην ταχύτητα των δύο καραβιών που είναι 3 

μίλια και διαιρεί με τα 45 μίλια και βρίσκει αποτέλεσμα ότι το δεύτερο θα το φτάσει σε 15 

ώρες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζει τις ώρες με την ταχύτητα που κινείται το κάθε καράβι, 

στο πρώτο προσθέτει και τα 45 μίλια που έκανε ήδη. 

Λύση:  
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9x + 45 = 12x άρα x = 15 ώρες θα συναντηθούν 

Οπότε το πρώτο καράβι στα 15  9 + 45 = 180 μίλια συναντάται με το δεύτερο ή 12 15 

=180 μίλια. 

Γ6.2. Άλλο πρόβλημα σειράς 

(α) Ένας στρατοκόπος περπατά κάθε ώρα 12 μίλια. Ένας άλλος τον ακολουθεί με αυτόν τον 

τρόπο: την πρώτη ώρα κάνει ένα μίλι, τη δεύτερη δύο, την τρίτη τρία, την τέταρτη 4 και την 

πέμπτη 5. Όντως κάθε ώρα πλήθυνε ένα μίλι μέχρι και τον έφτασε. Ζητώ να μάθω σε πόσες 

ώρες τον έφτασε (Γλυζούνης, 1569, φ. 54v-55r). 

Προτεινόμενη λύση: Ο συγγραφέας διπλασιάζει τα μίλια αυτού που κινείται με σταθερή 

ταχύτητα και αφαιρεί 1 χωρίς να εξηγεί.  

Η λογική της λύσης στηρίζεται στο γεγονός ότι ο δεύτερος που κινείται με 

αυξανόμενη ταχύτητα, στις 12 ώρες θα φτάσει την ίδια ταχύτητα που έχει ο πρώτος. Άρα για 

τις πρώτες 11 ώρες, κάθε ώρα μειώνεται κατά 1 μίλι η διαφορά ταχύτητας του δεύτερου από 

τον πρώτο. Μετά από τις 12 ώρες, κάθε ώρα ο δεύτερος αυξάνει κατά 1 μίλι τη διαφορά 

ταχύτητάς του από τον πρώτο. Άρα ο δεύτερος στις επόμενες 11 ώρες καλύπτει τη διαφορά 

που έχασε στις πρώτες 11 ώρες. 

Λύση με αθροίσματα: 12n = n(n + 1)/2  

24n = n + 1 άρα n = 23 ώρες στα 23 12= 276 μίλια 

Γ7. Προβλήματα Έμμεσης απάντησης 

(α) Ένας άνθρωπος πήγε σε ένα διδασκαλείο και χαιρέτησε το δάσκαλο. Τον ρώτησε πόσα 

παιδιά έχει και ο δάσκαλος αποκρίθηκε και είπε, αν είχα άλλα τόσα παιδιά όσα έχω και τα 

μισά από όσα έχω και το έναν τέταρτο από όσα έχω, και να έφερνες και εσύ το δικό σου θα 

είχα 100. Τώρα θέλω να μάθω πόσα παιδιά έχει ο δάσκαλος;» (Γλυζούνης, 1569, φ. 60v). 

Η προτεινόμενη λύση είναι να πολλαπλασιαστούν οι παρονομαστές των κλασμάτων  

και  (ΕΚΠ) και ακολούθως βρίσκει τα 22 μερίδια. Μετά με τη μέθοδο των τριών αν στα 22 

δίνουν 8 τι θα δώσουν τα 99. 

Εξίσωση: x + 2x +  +  = 100 –	1. 

(Δ) Προβλήματα μέτρησης 

Στη Λογαριαστική περιλαμβάνονται 6 προβλήματα μέτρησης , το πρώτο είναι το 

πρόβλημα αναλογίας μέτρησης ύψος του πύργου και τα προβλήματα του κεφαλαίου πα’ 

«Περί διαφοράς πανιών» (Γλυζούνης, 1569, φ. 51v-53r) τα οποία αφορούν εμβαδόν 

επιφάνειας. 
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(α) Αν θέλεις να βρεις το ύψος πύργου ή και άλλου πράγματος που είναι ψηλά και δε μπορεί 

να μετρηθεί κάνε αυτό. Πρώτον, δες αν βολεύει να μετρηθεί η σκιά του χωρίς να 

παρεμποδίζεται από κάτι άλλο. Τότε πάρε ένα κομμάτι ξύλο μπήξε το στη γη και όσο ξύλο 

μένει από πάνω (από τη γη) μέτρησε το. Έπειτα μέτρησε και τη σκιά του ξύλου. Με τον ίδιο 

τρόπο μέτρησε και τη σκιά του πύργου από τη ρίζα μέχρι την κορυφή και γράψε πόσα 

βρήκες. Έπειτα με τη μέθοδο των τριών, τόση σκιά βγήκε από τόσο ύψος ξύλου, άρα τόση 

σκιά βγαίνει από τόσο ύψος πύργου. Παίρνω στο χέρι μου ένα κομμάτι ξύλο 7 πιθαμές και το 

βάζω στη γη μια πιθαμή και μένουν έξω 6 πιθαμές οι οποίες έκαναν σκιά 4 πιθαμές. Με τη 

μέθοδο των τριών λέω αν οι 4 πιθαμές σκιάς είναι 6 πιθαμές ξύλο τότε οι 36 πιθαμές σκιάς 

του πύργου δίνουν το ύψος του πύργου (Γλυζούνης, 1569, φ. 59r-59v). 

(β) Ένας άνθρωπος πήγε στο εργαστήριο για να ντυθεί. Βρήκε ένα πανί με πλάτος 3  πιθαμές 

και ο μάστορας του είπε πως του κάνουν 11 πήχες. Βρήκε και ένα άλλο πανί το οποίο είχε 

πλάτος 5  πιθαμές και θέλει να δει πόσες πήχες του κάνουν σε αναλογία του πρώτου πανιού 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 51v).  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

Εισαγωγή 

Πηγές της Λογαριαστικής αναζητούνται από τους δυτικούς άβακες και στο Βυζάντιο, 

λόγω των σχέσεων της Ιταλικής χερσονήσου και Βυζαντίου που προκύπτουν όχι μόνο από 

εμπορικούς σκοπούς αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί ήταν οι βυζαντινοί λόγιοι που είχαν 

καταφύγει στη Δύση πριν από την πτώση της αυτοκρατορίας. Οι σχέσεις Ανατολής και 

Δύσης καταγράφονται στο περιεχόμενο της βυζαντινής αριθμητικής του 15ου αιώνα αλλά και 

στα ιταλικά μαθηματικά έργα, τα οποία υιοθετούν ορισμούς, φράσεις, μεθόδους 

υπολογισμού και μαθηματικά προβλήματα. Σε σχέση με αυτό, υπάρχουν πολλά δυτικά 

μαθηματικά στοιχεία στη βυζαντινή αριθμητική του 15ου αιώνα κάτι που μαρτυράει τις 

δυνατές εμπορικές και επιστημονικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο κόσμους (Χάλκου, 2003). 

Η ανάλυση και η σύγκριση της αριθμητικής του Γλυζούνη πραγματώνεται αρχικά σε 

δύο επίπεδα: σε σχέση πρώτον με τη βυζαντινή μαθηματική παράδοση και κατά δεύτερο με 

τη δυτική παράδοση και ιδιαίτερα με τους ιταλικούς άβακες. Η σύγκριση επιχειρείται στις 

μεθόδους υπολογισμού των βασικών αριθμητικών λειτουργιών καθώς και στα προβλήματα 

αριθμητικής και τις μεθόδους επίλυσής τους.  

Οι πιθανότητες οι πηγές της Λογαριαστικής του Γλυζούνη να πηγάζουν και από το 

βυζαντινό πρότυπο στηρίζονται στους εξής λόγους: 

 Στις στενές σχέσεις Δύσης και Ανατολής σε εμπορικό και πνευματικό επίπεδο με 

αποτέλεσμα τη μεταφορά των επιρροών αυτών στην παραγωγή επιστημονικών 

έργων. 

 Στις ομοιότητες που εντοπίζονται ανάμεσα στην αριθμητική του Γλυζούνη και 

στον Βιενναίο Ελληνικό Φιλολογικό Κώδικα 65, έργα με περιεχόμενο πρακτικής 

αριθμητικής. 

Ένα από τα ερωτήματα της έρευνας αφορά τη σχέση της Λογαριαστικής με τη 

βυζαντινή αριθμητική παράδοση, κατά πόσον το έργο αποτελεί συνέχεια ή εξέλιξη. Σε σχέση 

με αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης περιεχομένου των έργων του 

Πλανούδη και του έργου Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65. 

Συγκριτική θεώρηση των έργων Πλανούδη και Γλυζούνη 

Όπως έχει προαναφερθεί το χειρόγραφο του μοναχού Μάξιμου Πλανούδη Ψηφοφορία 

η κατ’ Ινδούς η λεγόμενη μεγάλη (1300), αποτέλεσε το πρώτο δείγμα εισαγωγής του 
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ινδοαραβικού συστήματος και των μεθόδων υπολογισμού στο Βυζάντιο. Ο πίνακας 19 

παραθέτει τα περιεχόμενα των δύο εγχειριδίων όπου διακρίνονται οι ομοιότητες και οι 

διαφορές τους. Η σύγκριση αφορά το προκαταρκτικό υλικό, δηλαδή τις μεθόδους 

υπολογισμού των αριθμητικών πράξεων, εφόσον τα προβλήματα απουσιάζουν από το έργο 

του Πλανούδη. 
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Πίνακας 19 

Σύγκριση περιεχομένου των έργων Ψηφοφορία η κατ’ Ινδούς η λεγόμενη μεγάλη (1300) και 

Λογαριαστική (1569) 

Περιεχόμενα Ψηφοφορία η κατ’ Ινδούς Λογαριαστική 

Παράθεση των αριθμητικών ψηφίων ελληνικά ψηφία ελληνικά, 
τουρκικά, ιταλικά 

Η αξία θέσης ψηφίου στο δεκαδικό σύστημα √ √ 

Πίνακες πολλαπλασιασμού - √ 

Μέθοδοι 
υπολογισμού των 
τεσσάρων 
αριθμητικών 
πράξεων 

Πρόσθεση  

 

√ 

(αναγραφή αθροίσματος στο 
πάνω μέρος 

√ 

   
 

Αφαίρεση  

Μέθοδος με δανεισμό 
από την δεκάδα 

Μέθοδος με 
κρατούμενο 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

    

√ 

 

Πολλαπλασιασμός 

Μέθοδος «χιαστί» 

Σύγχρονη μέθοδος 
Μέθοδοι ελέγχου 

Δοκιμή του 9  
Δοκιμή του 7 

 
           
            

√                            

√ 

           
√ 
- 

 

  

- 

√ 

            
√ 
√ 

Διαίρεση 

Μέθοδος διαίρεσης 
«διά της απαλοιφής» 

 

√ 

 

√ 

Τετραγωνικές ρίζες √ - 

Πράξεις κλασμάτων √ √ 

 

Τα δύο έργα έχουν διαφορετική διδακτική προσέγγιση, καθώς η Λογαριαστική έχει 

πρακτικό υπόβαθρο, εφόσον είναι ένας πρακτικός οδηγός επίλυσης προβλημάτων, σε 
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αντίθεση με το βυζαντινό χειρόγραφο-αλγόριθμο το οποίο έχει θεωρητικό χαρακτήρα και 

χαρακτηρίζεται από την απουσία προβλημάτων αριθμητικής. Επίσης αν και τα δύο έργα 

βασίζονται στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, εντούτοις χρησιμοποιούν διαφορετικό 

συμβολισμό, ελληνικούς αριθμούς και αραβικούς αριθμούς. Σχετικά με τις μεθόδους 

υπολογισμού του πολλαπλασιασμού αυτές παρουσιάζονται πιο απλοποιημένες στο 

Γλυζούνη. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το μεγάλο χρονικό διάστημα που υπάρχει ανάμεσα 

στη συγγραφή των δύο εγχειριδίων αλλά και από τις επιρροές που δέχτηκε ο κάθε 

συγγραφέας. Είναι γνωστές οι σχέσεις των βυζαντινών λόγιων με τη Δύση και αυτό είναι 

ξεκάθαρο εφόσον τόσο οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Πλανούδης αλλά και ο Γλυζούνης 

απαντώνται και στους ιταλικούς άβακες. Το βιβλίο του Γλυζούνη γράφτηκε στα μέσα του 

16ου αιώνα οπότε είναι αναμενόμενο να είχε κατασταλάξει στην πιο απλοποιημένη μέθοδο 

υπολογισμού του πολλαπλασιασμού σε αντίθεση με τον Πλανούδη ο οποίος προτείνει και τη 

μέθοδο χιαστί η οποία είναι πιο πολύπλοκη, μέθοδος που απαντάται και στον βυζαντινό 

Κώδικα 65 (Χάλκου, 2003). Η απουσία προβλημάτων καθώς και το μεγάλο χρονικό 

διάστημα ανάμεσα στη συγγραφή και κυκλοφορία των δύο συγγραμμάτων αποκλείει τις 

πιθανότητες ο Γλυζούνης να επηρεάστηκε από το συγκεκριμένο έργο για την παραγωγή του 

δικού του, όπως επίσης και η ύπαρξη κατοπινών έργων με πρακτικό χαρακτήρα μειώνει τις 

πιθανότητες συσχέτισης των δύο αυτών αριθμητικών. 

Σχετικά με τη γλώσσα, τα δύο εγχειρίδια απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, 

γεγονός που υποστηρίζεται από το ύφος και την επίσημη γλώσσα γραφής στο έργο του 

Πλανούδη (χαρακτηριστικό των βυζαντινών λόγιων), σε αντίθεση με τη χρήση της δημώδους 

ελληνικής από τον Γλυζούνη για να είναι κατανοητή όχι από άτομα με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, αλλά από τον καθημερινό άνθρωπο που ασχολείται με προβλήματα αγοράς και 

εμπορίου. 

  Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



203 
 

Σύγκριση της Λογαριαστικής (1569) και του Βιενναίου Ελληνικού Φιλολογικού Κώδικα 65 (1436) 

Το βυζαντινό χειρόγραφο με εμπορικό υπόβαθρο και τίτλο Βιενναίος Ελληνικός 

Φιλολογικός Κώδικας 65 είναι έργο αγνώστου συγγραφέα ή συγγραφέων του 15ου αιώνα. Το 

έργο αυτό έχει μελετηθεί από την Χάλκου (2003) η οποία και ασχολήθηκε με το μεγαλύτερο 

μέρος του, τη Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία (φ. 11α-126α) και από τους 

Hunger & Vogel (1963) οι οποίοι μελέτησαν τα προβλήματα πρακτικής αριθμητικής (φ. 

126β-140α). Το χειρόγραφο αυτό έχει όπως και το έργο του Γλυζούνη πρακτικό χαρακτήρα, 

εφόσον περιέχει την επίλυση προβλημάτων με διάφορες μεθόδους. Στο έργο περιέχονται το 

εισαγωγικό-προκαταρκτικό υλικό το οποίο σχετίζεται με τις βασικές αριθμητικές πράξεις, 

προβλήματα αναλογίας, αριθμητικών προόδων και εξισώσεων α’ βαθμού τα οποία λύνονται 

με πρακτική αριθμητική καθώς και προβλήματα αλγεβρικά ανώτερης δυσκολίας τα οποία 

επιλύονται με διαφορετικές μεθόδους, γεωμετρίας και στερεομετρίας. 

Η σύγκριση των έργων γίνεται στο επίπεδο της πρακτικής αριθμητικής. Η 

παρουσίαση του περιεχομένου τόσο του Κώδικα 65 όσο και της Λογαριαστικής του Γλυζούνη 

διέπεται από τη λογική από το απλό στο σύνθετο, καθώς αμφότεροι οι συγγραφείς 

παρουσιάζουν το εισαγωγικό υλικό με τις απαραίτητες γνώσεις των αριθμητικών πράξεων – 

απλό επίπεδο μαθηματικής γνώσης -  και ακολούθως προχωρούν στην παράθεση των 

προβλημάτων – σύνθετο επίπεδο μαθηματικής γνώσης - τα οποία προϋποθέτουν την 

κατανόηση του προκαταρτικού υλικού. Η σύγκριση της βυζαντινής αριθμητικής και της 

Λογαριαστικής κινείται σε δύο επίπεδα: στην αριθμητική (προκαταρκτικό υλικό) και τα 

προβλήματα αριθμητικής, εμπορικά και ψυχαγωγικά. 

Η διδακτική φιλοσοφία των δύο έργων είναι η ίδια εφόσον και αμφότεροι οι 

συγγραφείς ακολουθούν τη λογική της απομνημόνευσης, επανάληψης και εξάσκησης ώστε ο 

αναγνώστης να μάθει καλά τους κανόνες που παρουσιάζονται. Οπότε στηρίζονται στη 

μηχανιστική κατανόηση και αυτό αφορά και την επίλυση των προβλημάτων-παραδειγμάτων 

στα οποία η μέθοδος επίλυσης δίνεται βήμα-βήμα χωρίς να δίνεται καθόλου σημασία στην 

εννοιολογική κατανόηση.  

Ο Σκλαβενίτης (1991) υποστηρίζει ότι ο Γλυζούνης αντλεί μερικώς από το βυζαντινό 

πρότυπο στηριζόμενος στο γεγονός ότι αν και ο ίδιος ενεργούσε μέσα στην ιταλική 

παράδοση αναζήτησε τις πηγές για τη συγγραφή της πρώτης ελληνικής πρακτικής 

αριθμητικής και στη βυζαντινή παράδοση. Ο ίδιος μελετητής συγκρίνοντας πρώτον τα 

περιεχόμενα των έργων Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65 και Λογαριαστική 
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παραθέτει συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία περιέχονται και στα δύο έργα. Κατά δεύτερον 

υποστηρίζει ότι τα δύο έργα παρουσιάζουν παρόμοια γλωσσική μορφή, αυτό μπορεί κανείς 

να το διαπιστώσει πάλι από την παράθεση κοινών προβλημάτων. Η Χάλκου (2003) στη 

μελέτη της για τον βυζαντινό κώδικα υποστηρίζει ότι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται στο 

έργο δεν είναι η καθομιλουμένη και δεν μπορούσε να γίνει εύκολα κατανοητό το 

περιεχόμενο από τον οποιονδήποτε. Αυτό διαφοροποιεί το βυζαντινό έργο από την 

Λογαριαστική της οποίας ο εκλαϊκευτικός χαρακτήρας και η γλώσσα γραφής παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ομοιότητα με τους ιταλικούς άβακες. Οπότε ο Γλυζούνης συνδυάζει πολύ 

πιθανόν πληροφορίες από δύο πρότυπα: το βυζαντινό και το δυτικό. Είναι σημαντικό να 

τονισθεί ότι τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στη Λογαριαστική (εμπορικά ή 

ψυχαγωγικά) αλλά και στους δυτικούς άβακες και το βυζαντινό χειρόγραφο απαντώνται 

αυτούσια ή σε παραλλαγές σε διάφορα έργα καθώς οι διάφοροι συγγραφείς τα περιλάμβαναν 

στα έργα τους ως αντιπροσωπευτικά προβλήματα-παραδείγματα του εμπορικού τύπου ή της 

μεθόδου που ήθελαν να παρουσιάσουν.  
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Η αριθμητική (προκαταρκτικό υλικό) 

 

Πίνακας 20 

Σύγκριση του προκαταρκτικού υλικού των έργων Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 

65 (1436) και Λογαριαστική (1569) 

Προκαταρκτικό υλικό ΕλλΒιεννΜαθημΠ
ραγ. (φ. 11α-
126α)  

ΒιεννΕλληνΦιλ 
Κώδ65 (φ. 
126β-140α)  

Λογαριαστική 

Παράθεση των αριθμητικών ψηφίων ελληνικά ψηφία  ελληνικά, 
τουρκικά, ιταλικά 
ψηφία 

Αξία θέσης ψηφίου  √ - √ 

Πίνακες πολλαπλασιασμού - - √ 

Μέθοδοι 
υπολογισμού 
των τεσσάρων 
αριθμητικών 
πράξεων 

Πρόσθεση  √ - √ 

Αφαίρεση  

 Μέθοδος με δανεισμό από 
τη δεκάδα 
 Μέθοδος με κρατούμενο 

√ - √ 

Πολλαπλασιασμός 

 Μέθοδος χιαστί («οίκου» 
στον Κώδικα) 

 Σύγχρονη μέθοδος 
(«Δίπλευρο» στον Κώδικα) 
με κρατούμενο 
 Με επιμεριστική 
ιδιότητα («Από μνήμης» 
στον Κώδικα) 

 
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

√ 

 

- 

Διαίρεση  

 Μέθοδος διαίρεσης «διά της 
απαλοιφής»  
 Με την επιμεριστική 
ιδιότητα 

√ 
 
√ 

√ 

- 

 

 

√ 
 
√ 

√ 

Δεκαδικά κλάσματα - √ √ 

Πράξεις κλασμάτων √ - √ 

Μέθοδος των τριών (απλές και αντίστροφες 
αναλογίες) 

√ √ √ 
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Τα δύο έργα χρησιμοποιούν το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, με τη διαφορά ότι το 

βυζαντινό κάνει χρήσει των ελληνικών αριθμών και ο Γλυζούνης των αραβικών, αυτό που 

διαφέρει είναι ο συμβολισμός. Στις πράξεις τόσο των ακεραίων όσο και των κλασματικών 

και τις δοκιμές τους, δεν παρατηρούνται διαφορές με εξαίρεση τη μέθοδο χιαστί. Τελευταίο 

και πιο σημαντικό είναι ο κοινός τρόπος εισαγωγής των δεκαδικών διά του 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης μικτών αριθμών, με τη διαφορά ότι από το βυζαντινό έργο 

απουσιάζει ο συμβολισμός των δεκαδικών, κάτι που αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας αντλεί 

και από άλλη πηγή, τους ιταλικούς άβακες, στην εισαγωγή αυτού του θέματος. 

Τα προβλήματα αριθμητικής 

Εμπορικά και ψυχαγωγικά προβλήματα παρουσιάζονται και στα δύο έργα. Το 

βυζαντινό έργο υπερέχει αριθμητικά καθώς η έκτασή του είναι μεγαλύτερη. Στα 

προβλήματα, τόσο στα εμπορικά όσο και στα ψυχαγωγικά, εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες 

και στα δύο έργα με εξαίρεση την κατηγορία προβλημάτων «Κοινής εργασίας» η οποία 

απουσιάζει στα ψυχαγωγικά προβλήματα του Γλυζούνη. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί, σε 

σχέση με τα προβλήματα αριθμητικής, το βυζαντινό χειρόγραφο παρουσιάζει προβλήματα με 

μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, εφόσον περιέχει προβλήματα άλγεβρας μέχρι τέταρτου 

βαθμού όπως και προβλήματα γεωμετρικών και αριθμητικών προόδων. Παρουσιάζει επίσης 

μεγαλύτερη ποικιλία ψυχαγωγικών προβλημάτων στο τελευταίο μέρος του έργου που αφορά 

προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, πολλά από αυτά είναι αλγεβρικά προβλήματα πρώτου 

βαθμού..  
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Πίνακας 21 

Σύγκριση προβλημάτων αριθμητικής των έργων Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65 

(1436) και Λογαριαστική (1569) 

Ταξινόμηση Van Egmond (1976) Ελληνική 
Βιενναία 

Μαθηματική 
Πραγματεία (φ. 

11α-126α) 

Βιενναίος 
Ελληνικός 
Φιλολογικός 
Κώδικας 65 

(φ. 126β-140α) 

Λογαριαστική 

Εμπορικά 
προβλήματα 
(προβλήματα 
αναλογίας) 

Εταιρείας √ √ √ 

Τόκου √ √ √ 

Τιμές και προϊόντα √ √ √ 

Ανταλλαγής προϊόντων - √ √ 

Συναλλάγματος √ √ √ 

Μίξης 

 

√ √ √ 

Ψυχαγωγικά 
προβλήματα 

Σειρές και Πρόοδοι √ √ √ 

Έμμεσης απάντησης √ √ √ 

Ποσοτήτων - √ √ 

Αν μου δώσεις √ √ √ 

Εύρεση της αρχής με 
αφετηρία το τέλος 

- √ √ 

Κοινής εργασίας - √ - 

Βρες τον αριθμό √ √ √ 

Διαίρεσε τον αριθμό 

 

- √ √ 

Προβλήματα 
μέτρησης 

 - √ √ 

 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης προβλημάτων εστιάζουν σε τρία σημεία: (α) στο 

ύφος διατύπωσης των προβλημάτων, (β) στην ύπαρξη κοινών τύπων προβλημάτων και (γ) 
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στην ύπαρξη κοινών προβλημάτων ή με παραλλαγές στο πλαίσιο ή τα ποσά με κοινή μέθοδο 

επίλυσης 

(α) Ύφος διατύπωσης των προβλημάτων 

Το ύφος και στα δύο έργα είναι απλό, όλα τα προβλήματα έχουν απλή σύνταξη και 

απευθύνονται στο β’ πρόσωπο ενικού. 

(β) Κοινοί τύποι προβλημάτων – Παραδείγματα 

 Προβλήματα Σειρών και προόδων 

Τόσο στη Λογαριαστική όσο και στο βυζαντινό χειρόγραφο εντοπίζονται αρκετά 

προβλήματα σειρών και προόδων. Στην Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία 

υπάρχουν τέσσερα προβλήματα αριθμητικής σειράς· εντοπίζονται το πρόβλημα του 

γεννηθέντος παιδιού (Χάλκου, 2003, νθ’, σ. 121), της κρούσης των καμπάνων (Χάλκου, 

2003, ξ’, σ. 122), το πρόβλημα των οδοιπόρων που κινούνται με αντίθετη φορά και 

συναντιούνται (Χάλκου, 2003, ξε’, σ. 128) και το πρόβλημα με τα πλοία που πρέπει να 

καλύψουν 1500 μίλια με διαφορετική ταχύτητα (Χάλκου, 2003, ξθ’, σ.133). Υπάρχουν 

επίσης και προβλήματα γεωμετρικών προόδων τα οποία δεν συναντούμε στο έργο του 

Γλυζούνη. Στη Λογαριαστική εντοπίζονται προβλήματα σειράς όπως το πρόβλημα της 

αντάμωσης των στρατοκόπων (Γλυζούνης, 1569, φ. 54v-55r), το πρόβλημα των ανθρώπων 

που κινούνται με αντίθετη φορά και συναντιούνται (Γλυζούνης, 1569, φ. 54v), το πρόβλημα 

με τα καράβια που πάνε από την Κωνσταντινούπολη στη Χίο (300 μίλια) με διαφορετική 

ταχύτητα (Γλυζούνης, 1569, φ. 54r-54v) και το πρόβλημα των καραβιών που συναντιούνται 

από την ίδια κατεύθυνση (Γλυζούνης, 1569, φ. 54r). 

Στο βυζαντινό έργο εντοπίζονται κοινά προβλήματα σειράς με τους ιταλικούς άβακες, 

όπως το πρόβλημα αρ. 81 του σκύλου που καταδιώκει έναν λαγό (Hunger & Vogel, 1963, σ. 

64), ένα πολύ κοινό πρόβλημα σειράς στους ιταλικούς άβακες (Van Egmond, 1976). Ένα 

άλλο κοινό πρόβλημα των αβάκων που εντοπίζουμε στον βυζαντινό κώδικα είναι το 

πρόβλημα του πύργου με δύο ζώα - στο βυζαντινό είναι ποντίκι και γάτα - τα οποία 

βρίσκονται το ένα στην κορυφή του και το άλλο στη βάση και ανεβοκατεβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της μέρας με διαφορετικό ρυθμό και ζητείται το σημείο και ο χρόνος συνάντησης 

(Hunger & Vogel, 1963, σ. 76). Από τον Γλυζούνη απουσιάζουν τα προβλήματα αυτά λόγω 

ίσως της αυξημένης δυσκολίας που παρουσιάζουν – με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο 
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μαθηματικής παιδείας των αναγνωστών του έργου - σε σχέση με τα προηγούμενα 

προβλήματα σειράς. Αυτού του τύπου προβλήματα λύνονται με τη μέθοδο της λογικής.  

 Προβλήματα Έμμεσης απάντησης 

Το πρόβλημα των μαθητών (Χάλκου, 2003, ξβ’, σ. 123) και το πρόβλημα της 

μοιρασιάς (Γλυζούνης, 1569, φ. 44r) ανήκουν σε αυτό τον τύπο προβλημάτων και οι 

συγγραφείς κάνουν χρήση της μεθόδου της ψευδούς υπόθεσης. 

 Προβλήματα Αν μου δώσεις 

Το πρόβλημα του ίππου (Χάλκου, 2003, ξγ’, σ. 125 & ξδ’, σ. 126) και το πρόβλημα 

με τα φλουριά (Γλυζούνης, 1569, φ. 62v-63r). 

(γ) Κοινά προβλήματα  

 Εισαγωγικά προβλήματα του Κανόνα των τριών 

Παραθέτουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με τις αντίστροφες 

αναλογίες καθώς το πλαίσιό του είναι παρόμοιο στα δύο έργα και αφορά την τιμή του 

αλευριού η οποία αυξάνεται και έχει αντίστροφο αντίκτυπο στην ποσότητα του ψωμιού 

(εικόνες 46 και 47). 

 

 

Εικόνα 46 Η αντίστροφη μέθοδος των τριών στον Κώδικα 65 (Hunger & Vogel, 1963, σ. 18) 

 

Εικόνα 47 Η αντίστροφη μέθοδος των τριών στη Λογαριαστική (Γλυζούνης, 1569, φ. 34v) 
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 Εταιρείας  

Προβλήματα εταιρείας υπάρχουν και στα δύο βιβλία. Τα εμπορικά προβλήματα στις 

πρακτικές αριθμητικές είναι σύνηθες φαινόμενο και υπάρχουν κοινά προβλήματα ανάμεσα 

σε πολλά βιβλία πρακτικής αριθμητικής. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σχεδόν το ίδιο με 

μια παραλλαγή στα κλάσματα γι’ αυτό και το παραθέτουμε. Οι συγγραφείς προτείνουν ως 

μέθοδο επίλυσης να γίνουν ομώνυμα τα κλάσματα (ΕΚΠ) και στη συνέχεια εφαρμογή της 

μεθόδου των τριών.  

 

 

Εικόνα 48 Πρόβλημα εταιρείας στη βυζαντινή αριθμητική (1436) 

 

Εικόνα 49 Πρόβλημα εταιρείας στην αριθμητική του Γλυζούνη (1569) 

 Έμμεσης απάντησης 

Το πρόβλημα του πλήθους των αντρών (Χάλκου, 2003, ξα’, σ. 122) και το πρόβλημα 

εύρεσης των μαθητών (Γλυζούνης, 1569, φ. 60v). Η λύση με την χρήση αγνώστου θα ήταν x 

+ 2x +  +  = 100 –	1. Στο βυζαντινό ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ψευδούς 

υπόθεσης και κατόπιν τη μέθοδο των τριών σε αντίθεση με το Γλυζούνη που χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο των τριών εφόσον βρει το ΕΚΠ παρονομαστών. 
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Εικόνα 50 Πρόβλημα έμμεσης απάντησης στον Κώδικα 65 (Χάλκου, 2003, σ. 122) 

 

Εικόνα 51 Πρόβλημα έμμεσης απάντησης στην Λογαριαστική (Γλυζούνης, 1569, φ. 60v) 
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 Βρες τον αριθμό 

(α) Το κοινό πρόβλημα είναι το «πρόβλημα κληρονομιάς» το οποίο πηγάζει από το έργο του 

Leonardo Liber Abbaci (1202) με την παραλλαγή ότι ο Γλυζούνης αντί των αριθμών 1, 2, 3 

χρησιμοποιεί τους αριθμούς 100, 200, 300 (Mulchahey, 2009). Το πρόβλημα αυτό το 

συναντάμε και στη Βιενναία Ελληνική Πραγματεία, όπως ακριβώς παρουσιάζεται στο έργο 

του Leonardo με τον αριθμό ρξα’ με τη (Χάλκου, 2003, σ. 286-287).  

 

 

Εικόνα 52 Το πρόβλημα της κληρονομιάς στον βυζαντινό κώδικα (Χάλκου, 2003, σ. 286) 

 

Εικόνα 53 Το πρόβλημα της κληρονομιάς στον Γλυζούνη (1569, φ. 60r) 

(β) Ένα επίσης κοινό πρόβλημα που εμπίπτει στην ομάδα αύτη είναι της «εύρεσης του 

δαχτυλιδιού» σε ποιο άτομο, χέρι και δάχτυλο φοριέται. Το πρόβλημα παρατίθεται χωρίς 

καμιά διαφορά και στα δύο βιβλία, με ίδιο πλαίσιο και αριθμούς. 
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Εικόνα 54 Το πρόβλημα εύρεσης του δαχτυλιδιού στον Κώδικά 65 (Hunger & Vogel, 1963, 
σ. 34) 
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Εικόνα 55 Το πρόβλημα εύρεσης του δαχτυλιδιού (Γλυζούνης, 1569, φ. 65r-65v) 
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 Πρόβλημα ποσοτήτων 

 

 

Εικόνα 56 Το πρόβλημα 73 με τα δεδουλευμένα και μη στον βυζαντινό Κώδικα (Hunger & 
Vogel, 1963, σ. 56) 

 

 Πρόβλημα μέτρησης 

Είναι το πρόβλημα μέτρησης του ύψους του πύργου, ή και άλλων πραγμάτων τα 

οποία δεν είναι δυνατό να μετρηθούν κατ’ επέκταση στον Γλυζούνη (1569) και το οποίο 

απαντάται τόσο στη βυζαντινή όσο και την ελληνική αριθμητική. 
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Εικόνα 58 Πρόβλημα μέτρησης ύψους στον Γλυζούνη (1569, φ. 59r-59v) 

Η σύγκριση των προβλημάτων του βυζαντινού προτύπου και της Λογαριαστικής 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μπορεί ο Γλυζούνης να ακολουθεί τη δομή και τη 

φιλοσοφία του δυτικού προτύπου όμως παράλληλα ενσωματώνει προβλήματα τα οποία 

εντοπίζονται στο βυζαντινό κώδικα. Η άντληση περιεχομένου από τον Κώδικα 65 

συγκεντρώνει όπως υψηλές πιθανότητες γιατί τα πιο πάνω κοινά προβλήματα δεν έχουν 

εντοπιστεί στα έργα των Borghi ή Τρεβίζο ή Cardano. Επομένως, ο Γλυζούνης θα πρέπει να 

ακολούθησε μερικώς το βυζαντινό πρότυπο με την εισαγωγή κάποιων προβλημάτων που 

περιέχονται στο Βιενναίο Κώδικα 65. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΒΑΚΕΣ 

Εισαγωγή 

Η Λογαριαστική του Μανόλη Γλυζούνη έχει δεχθεί μεγάλη επιρροή από το 

περιεχόμενο των αναγεννησιακών αβάκων. Η συσχέτιση της αριθμητικής του Γλυζούνη με 

τους ιταλικούς άβακες είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Αξιοσημείωτο, η πρώτη έκδοση του 

βιβλίου φέρει τον τίτλο «άβακας» (Kastanis, 1990). Η αριθμητική του Γλυζούνη έχει έντονη 

σχέση με τους δυτικούς άβακες και αυτό γίνεται φανερό από τη δομή του έργου σε σχέση με 

τους άβακες όπως και από τη φιλοσοφία η οποία είναι η διάδοση των απαραίτητων 

αριθμητικών πρακτικών γνώσεων για τη διεξαγωγή των καθημερινών εμπορικών 

συναλλαγών. Το έργο ακολουθεί σε σημαντικό βαθμό το ιταλικό πρότυπο, τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στο ύφος. Επίσης, η ζωή του Γλυζούνη στη Βενετία και η τριβή του με 

τα ιταλικά χειρόγραφα σε συνδυασμό με τη μεγάλη απήχηση των ιταλικών αβάκων στον 

ιταλικό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό μαθηματικό χώρο, αυξάνουν τις πιθανότητες ο 

Γλυζούνης να επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από την ιταλική παράδοση. 

Συνοψίζοντας, οι πιθανότητες οι πηγές της Λογαριαστικής του Γλυζούνη να 

βρίσκονται στον ιταλικό χώρο στηρίζονται στους εξής λόγους: 

 Στη μελέτη των ιταλικών χειρογράφων από τον συγγραφέα λόγω της παραμονής 

του στη Βενετία και του πλούσιου έργου του ως κωδικογράφος, διακινητής 

χειρογράφων, συγγραφέας και εκδότης (Παπαδάκη, 2005). 

 Στην υψηλή ομοιότητα που παρουσιάζει το περιεχόμενο (δομή, παρουσίαση) του 

Γλυζούνη με ιταλικούς άβακες μεγάλης απήχησης. 

Η Λογαριαστική δεν φέρνει - από μαθηματικής απόψεως - κάτι καινούριο στον 

ελληνικό χώρο, καθώς το μαθηματικό της περιεχόμενο δεν παρουσιάζει κάποια μαθηματική 

πρωτοτυπία, αλλά ακολουθεί πιστά τα προγενέστερα δυτικά εγχειρίδια πρακτικής 

αριθμητικής. Το περιεχόμενό της προσαρμόζεται αναλόγως στα δεδομένα του ελληνικού 

χώρου με τη χρήση των νομισμάτων τα οποία κυκλοφορούσαν στις ελληνικές περιοχές, με 

αναφορές σε πόλεις οι οποίες είναι γνωστές στον αναγνώστη και με την παράθεση στο τέλος 

του μαθηματικού περιεχομένου τον τρόπο υπολογισμού της κινητής εορτής του 

ελληνορθόδοξου Πάσχα. Το μαθηματικό περιεχόμενο μεταφέρεται με κάποιες παραλλαγές 

που σχετίζονται με την κουλτούρα του ελληνόφωνου ορθόδοξου αναγνώστη ώστε  η 

μαθηματική γνώση να γίνεται πιο προσιτή και οικεία.  

Έλ
ενα

 Κο
ιλιά
ρη



218 
 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Van Egmond (1976) για το περιεχόμενο των 

ιταλικών αβάκων παρουσιάζουμε τη σχέση τους με το περιεχόμενο της Λογαριαστικής.  

 

Πίνακας 22 

Η σχέση περιεχομένου των αβάκων και της Λογαριαστικής 

Δόμηση μαθηματικού περιεχομένου 

Ιταλικοί άβακες (1300-1500) Λογαριαστική (1569) 

Προκαταρτικό υλικό √ 

 Προβλήματα  Εμπορικά  √ 

Ψυχαγωγικά  √ 

Γεωμετρικά  - 

Ειδικά θέματα √ (Ορθόδοξο ημερολόγιο) 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 22 το έργο του Γλυζούνη ακολουθεί την ίδια δομή με 

τους άβακες με εξαίρεση τα γεωμετρικά προβλήματα. στη Λογαριαστική περιέχονται μόνο 

προβλήματα μέτρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής συγκριτική ανάλυση του 

μαθηματικού περιεχομένου της Λογαριαστικής με σημαντικά ιταλικά έργα πρακτικής 

αριθμητικής τα οποία ενδέχεται να αποτέλεσαν πηγές της συγγραφής της. 

Σύγκριση των αριθμητικών του Treviso (1478), Borghi (1484) και Γλυζούνη (1569) 

Η σύγκριση περιεχομένου κινείται σε δύο επίπεδα: στην αριθμητική και τα 

προβλήματα αριθμητικής, με χρήση της ταξινόμησης Van Egmond (1976). Στη σύγκριση 

περιεχομένου περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι επίλυσης πράξεων και προβλημάτων. 
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Η αριθμητική (προκαταρκτικό υλικό) 

Πίνακας 23 

Σύγκριση του προκαταρκτικού υλικού των έργων Borghi και Γλυζούνη 

 Arte del Abbaco 
(1478) 

Aritmetica 
(1484) 

Λογαριαστική 
(1569) 

Μαθηματική έννοια   

Παράθεση των 10 αριθμητικών ψηφίων - √ √ 

Αξία θέσης ψηφίου  √ √ √ 

Πίνακες πολλαπλασιασμού √ √ √ 

Πρόσθεση ακεραίων √ √ √ 

Αφαίρεση ακεραίων (μέθοδος του 
δανεισμού) 

√ √ √ 

Πολλαπλασιασμός ακεραίων 

Μέθοδοι: 

 Χιαστί 

 Μέθοδος του πίνακα 
(σύγχρονη μέθοδος) 

 Σκακιέρα 
(πολλαπλασιασμός στο 
τετράγωνο) 

Μέθοδοι ελέγχου του 7 ή 9 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

- 

√ 

 

- 

 

√ 

Διαίρεση ακεραίων 

Μέθοδοι: 

 Μέθοδος πίνακα (κάθετη 
μονοψήφια) 
 Μέθοδος της γαλέρας 
(απαλοιφή) 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

Δεκαδικά κλάσματα (διαίρεση ακεραίων 
με ακεραίους της μορφής α. ) 

√ √ √ 

Πράξεις κλασματικών αριθμών √ √ √ 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 23 υπάρχει σημαντική σχέση ομοιότητας, ανάμεσα 

στα τρία έργα αριθμητικής, σε σχέση με τις έννοιες που οικοδομούν το προκαταρκτικό υλικό. 

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς ακολουθούν τις ίδιες διδακτικές μεθόδους σε σχέση με την 

επίλυση των βασικών πράξεων, με εξαίρεση τον Γλυζούνη στον πολλαπλασιασμό ο οποίος 

προτείνει μόνο τον σύγχρονο τρόπο επίλυσης. Αυτό μπορεί να αιτιολογείται από το γεγονός 

ότι το έργο του είναι πιο σύγχρονο από τα άλλα δύο έργα, οπότε και ο ίδιος επιλέγει τον 

απλούστερο τρόπο επίλυσης. 

Η κοινή παρουσία και μέθοδος εισαγωγής των δεκαδικών κλασμάτων στα τρία έργα, 

όπως είδαμε και πρωτύτερα, με τα προβλήματα-παραδείγματα που οδηγούν στη διαίρεση 

ακεραίων με ακεραίους της μορφής α.10 , αποτελεί ισχυρό δείκτη των καταβολών της 

Λογαριαστικής του Γλυζούνη.  
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Προβλήματα Αριθμητικής 

Πίνακας 24 

Σύγκριση προβλημάτων στα έργα των Treviso, Borghi και Γλυζούνη 

Ταξινόμηση Van 
Egmond (1976) 

 Arte del 
Abbaco 
(1478) 

Aritmetica 
(1484) 

Λογαριαστική 
(1569) 

Κατηγορία προβλήματος Τύπος προβλήματος  

Εμπορικά ( αναλογίας) Τιμές και προϊόντα √ √ √ 

Συναλλάγματος √ √ √ 

Μίξης  √ √ √ 

Τόκου και Έκπτωσης √ √ √ 

Προεξόφλησης πληρωμών - - - 

Εταιρείας  √ √ √ 

Ανταλλαγής προϊόντων √ √ √ 

Ψυχαγωγικά  Βρες τον αριθμό - √ √ 

Διαίρεσε τον αριθμό - √ √ 

Προβλήματα με χρήματα - - - 

Προβλήματα έμμεσης απάντησης - - √ 

Προβλήματα αγοράς - - - 

Προβλήματα ποσοτήτων √ √ √ 

Εύρεση του όλου από το μερικό - - - 

Εύρεση της αρχής με αφετηρία το τέλος √ √ √ 

Προβλήματα αν μου δώσεις - √ √ 

Προβλήματα κοινής εργασίας √ √ - 

Σειρές και πρόοδοι  √ √ √ 

Το πρόβλημα των διδύμων  - - - 

 

Γνωρίζοντας ότι οι άβακες είναι συλλογές από προβλήματα, διαπιστώνουμε ότι το 

βιβλίο του Γλυζούνη υιοθετεί τα χαρακτηριστικά τους, περιέχοντας τους τύπους 

προβλημάτων των αβάκων. Όπως και οι άβακες είναι δυνατό να περιέχουν κάποιους από 

τους τύπους και όχι όλους τους τύπους της ταξινόμησης των προβλημάτων Van Egmond 
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(1976), έτσι και ο Γλυζούνης επιλέγει κάποιους από τους τύπους προβλημάτων. Είναι 

αλήθεια ότι το έργο του παρέχει ποικιλία τύπων προβλημάτων, οκτώ από τους δώδεκα 

τύπους στα ψυχαγωγικά προβλήματα και έξι από τους επτά στα εμπορικά προβλήματα 

αναλογίας. Σε σύγκριση με την αριθμητική του Τρεβίζο υπερέχει σημαντικά, τόσο σε 

ποικιλία όσο και σε βαθμό δυσκολίας των προβλημάτων γενικότερα. Για τη σύγκριση 

παραθέτουμε μόνο τα ψυχαγωγικά καθώς τα εμπορικά προβλήματα είναι κοινά σε όλα τα 

εγχειρίδια της κατηγορίας των αβάκων. Πολλά από τα εμπορικά προβλήματα της 

Λογαριαστικής εντοπίζονται με παραλλαγές σε αριθμούς και πλαίσιο (π.χ. αλλαγή σε 

ονόματα προϊόντων, πόλεων, επαγγελμάτων) όχι μόνο στις αριθμητικές του Τρεβίζο και του 

Borghi αλλά και σε προβλήματα άλλων αβάκων τα οποία παρουσιάζονται στο έργο του Van 

Egmond (1976) και σε βυζαντινά έργα αριθμητικής (Χάλκου, 2003; Hunger & Vogel, 1963; 

Vogel, 1968). Παρουσιάζουμε κοινά ψυχαγωγικά προβλήματα, τα οποία αποτελούν πιο 

δυνατή ένδειξη προέλευσης του έργου, τα οποία εντοπίστηκαν στα τρία έργα ή στα δύο από 

τα τρία, με κοινό παράγοντα τη Λογαριαστική του Γλυζούνη.  

Α. «Προβλήματα Σειράς» 

Α1. Το πρόβλημα των αγγελιαφόρων/ πλοίων/ οδοιπόρων που συναντιούνται 

ξεκινώντας από διαφορετική κατεύθυνση απαντάται σε όλα τα έργα και λύνεται με την ίδια 

μέθοδο. Οι τρεις συγγραφείς συνδυάζουν τη μέθοδο της λογικής με τη μέθοδο των τριών. 

(α) Πρόβλημα με οδοιπόρους που συναντιούνται από αντίθετη κατεύθυνση: Ένας πάει από 

την πόλη στον Αυλώνα σε 17 μέρες και ένας άλλος από τον Αυλώνα στην πόλη σε 20 μέρες. 

Αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και θέλω να μάθω στις πόσες μέρες ανταμώθηκαν (Γλυζούνης, 

1569, φ. 54v). 

Λύση: Προσθέτει τις μέρες και δίνουν σύνολο 37 (διαιρέτης) και αφού πολλαπλασιάσει τις 

μέρες 20 17 = 340 (ΕΚΠ) διαιρεί το γινόμενο με το σύνολο των ημερών και βρίσκει ότι στις 

9 7/37 μέρες συναντήθηκαν. 

(β) Πλοία που συναντιούνται από αντίθετη κατεύθυνση: Ένα καράβι πήγε από την Πόλη στη 

Χίο σε 4 μέρες. Ένα άλλο πήγε από τη Χίο στην Πόλη σε 3 μέρες. Θέλω να μάθω σε πόσες 

μέρες θα ανταμωθούν. Αν η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη στη Χίο είναι 300 μίλια 

πόσα μίλια έκανε το κάθε καράβι (Γλυζούνης, 1569, φ. 54r-54v). 

(γ) Ο Πάπας έστειλε έναν αγγελιαφόρο από τη Ρώμη στη Βενετία με την οδηγία να φτάσει 

στη Βενετία σε 7 μέρες. Ένας ευγενής από τη Βενετία έστειλε έναν αγγελιαφόρο στη Ρώμη 
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με σκοπό να φτάσει σε 9 μέρες. Η απόσταση από τη Ρώμη στη Βενετία είναι 250 μίλια. Οι 

αγγελιαφόροι ξεκίνησαν την ίδια ώρα. Ζητείται να βρεις σε πόσες μέρες θα συναντηθούν και 

πόσα μίλια θα ταξιδέψει ο καθένας; (Swetz, 1987, σ. 158). 

Λύση: Προσθέτει τις μέρες και δίνουν σύνολο 16 (διαιρέτης) και αφού 

πολλαπλασιάσει τις μέρες 9 7 = 63 (ΕΚΠ) διαιρεί το γινόμενο με το σύνολο των ημερών και 

βρίσκει ότι στις 3 15/16 μέρες συναντήθηκαν. Έπειτα με τον κανόνα των τριών βρίσκει πόσα 

μίλια ταξίδεψε ο καθένας. Δηλαδή αν για 7 μέρες από τη Ρώμη κάνει 250 μίλια τότε πόσα 

μίλια κάνει για 3 16/16 μέρες. 

(δ) Κι αν σου έλεγαν: είναι ένα καράβι που φεύγει από την Βενετία για να πάει στη Σορία και 

πάει συνεχόμενα με 5 μίλια την ώρα. Ένα άλλο καράβι είναι στη Σορία και σαλπάρει για να 

πάει στη Βενετία και πάει συνεχόμενα με 8 μίλια την ώρα, και από τη Σορία ως τη Βενετία 

είναι 2400 μίλια και αυτά τα δυο καράβια φεύγουν την ίδια ώρα από τα μέρη που είπαμε, 

ρωτάω: μετά από πόσες μέρες αυτά τα καράβια θα συναντηθούν στο δρόμο (Borghi, φ. 1484, 

φ. 109r). 

Προτεινόμενη λύση: Με τη μέθοδο των τριών βρίσκει σε πόσες ώρες διαρκεί το 

ταξίδι από Βενετία, αν κάνει 5 μίλια μέσα σε μια ώρα, σε πόση ώρα θα κάνει 2400 και 

βρίσκει 480 ώρες. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκει το ταξίδι από Σορία σε 300 ώρες. Στη συνέχεια 

βρίσκει το ΕΚΠ (300, 480) = 144000 και διαιρεί με το άθροισμα των ωρών 780 και παίρνει 

πηλίκο 7 μέρες 16 ώρες και 8/13 που αυτά τα καράβια θα συναντηθούν. 

Α2. Τα δύο προβλήματα σειράς που παρουσιάζονται πιο κάτω στα έργα των 

Γλυζούνη και Borghi είναι σχεδόν ίδια και οι συγγραφείς δίνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία 

επίλυσης. Ο τρόπος που προτείνεται είναι καθαρά μηχανιστικός χωρίς ο αναγνώστης να 

κατανοεί τι κάνει και γιατί. Η φράση του Borghi «τέτοια προβλήματα» αναφέρεται 

προφανώς στα προβλήματα σειράς όπου κάποιος κινείται με σταθερή ταχύτητα και ο άλλος 

με αυξανόμενη και παρόλο που το πρόβλημα λύνεται με πρακτική αριθμητική εντούτοις 

αποτυγχάνουν να εξηγήσουν τη λύση (η λύση εξηγείται πιο πάνω στα προβλήματα σειράς 

του Γλυζούνη).  

 Ένας στρατοκόπος περπατά κάθε ώρα 12 μίλια. Ένας άλλος τον ακολουθεί με αυτόν 

τον τρόπο: την πρώτη ώρα κάνει ένα μίλι, τη δεύτερη δύο, την τρίτη τρία, την 

τέταρτη 4 και την πέμπτη 5. Όντως κάθε ώρα πλήθυνε ένα μίλι μέχρι και τον έφτασε. 

Ζητώ να μάθω σε πόσες ώρες τον έφτασε (Γλυζούνης, 1569, φ. 54v-55r). 
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 Κι αν σου λέγανε είναι 2 καράβια που θέλουν να πάνε ένα ταξίδι και φεύγουν και τα 

δυο από την ακτή την ίδια ώρα, το ένα κάνει κάθε μέρα 16 μίλια, το άλλο κάνει τη 

πρώτη μέρα 1 μίλι, τη δεύτερη μέρα 2 μίλια, την τρίτη 3 και πάει λέγοντας, κι έτσι 

κάθε μέρα κάνει ένα μίλι παραπάνω, ρωτάω: σε πόσες μέρες αυτό το καράβι θα έχει 

φτάσει το άλλο που κάνει κάθε μέρα 16 μίλια; 

Προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης: Ο συγγραφέας «σε τέτοια προβλήματα» προτείνει 

στον αναγνώστη «να διπλασιάζει πάντα τα μίλια αυτού που πάντα κάνει με τον ίδιο τρόπο 

και μετά να αφαιρεί ένα και αυτό που μένει σε τόσες μέρες θα γίνει» (Borghi, φ. 109v). 

Επομένως, το καράβι που κάνει κάθε μέρα 16 μίλια διπλασιάζεται και δίνει γινόμενο 32 και 

αφού αφαιρέσει 1 γίνεται 31 και σε τόσες μέρες το ένα καράβι φτάνει το άλλο. 

Σύγχρονη λύση: 16n = n (n+1)/2 άρα n= 31 

Τα δύο επόμενα προβλήματα σειράς απαντώνται μόνο στα έργα των Borghi και στην 

αριθμητική του Τρεβίζο. 

 Ένας λαγός είναι 150 βήματα πιο μπροστά από ένα λαγωνικό. Ο λαγός καλύπτει 6 

βήματα και το λαγωνικό 10. Ζητώ να μάθω πόσα βήματα θα κάνει το λαγωνικό όταν 

προσπεράσει τον λαγό (Swetz, 1987, σ. 160). 

Ο συγγραφέας βρίσκει τη διαφορά των ζώων στα 4 βήματα. Στη συνέχεια με τη 

μέθοδο των τριών βρίσκει τα πόσα βήματα ξεπερνά το λαγωνικό τον λαγό δηλαδή στα 4 

βήματα αντιστοιχούν σε 150 διαφορά οπότε τα 10 βήματα αντιστοιχούν σε 375 βήματα 

διαφορά. 

 Είναι ένας πύργος ψηλός 60 πήχες και στη βάση του είναι ένα γεράκι και στην 

κορυφή του ένα περιστέρι. Το γεράκι κάθε μέρα ανεβαίνει τα 2/3 του πήχη και τη 

νύχτα κατεβαίνει μισό πήχη. Το περιστέρι κατεβαίνει κάθε μέρα τα 3/4 του πήχη και 

τη νύχτα ανεβαίνει τα 2/3 του πήχη. Ρωτάω σε πόσο καιρό θα συναντηθούν (Borghi, 

1484, φ. 110v). 

Β. «Εύρεση της αρχής με αφετηρία το τέλος» 

Ο Γλυζούνης στα προβλήματα αυτού του τύπου χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ψευδούς 

υποθέσεως και κατόπιν τη μέθοδο των τριών, ενώ ο Borghi και ο συγγραφέας της 

αριθμητικής του Τρεβίζο βρίσκουν το ΕΚΠ (καθώς υπάρχουν κλάσματα) και ακολούθως 

εφαρμόζουν τη μέθοδο των τριών. 
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(α) Τρεις άνθρωποι μοίρασαν χρήματα, δεν ξέρω πόσα ούτε ξέρω πόσα πήρε ο καθένας. Λέω 

μόνον ότι από όσα πήρε ο πρώτος πήρε ο δεύτερος τα μισά. Και από όσα πήραν ο πρώτος και 

ο δεύτερος μαζί, επήρε ο τρίτος τα μισά και αυτού το μερίδιο του είναι 50. Θέλω να μάθω 

πόσα μοίρασαν και πόσα πήρε ο πρώτος και πόσα ο δεύτερος; (Γλυζούνης, 1569, φ. 44r-

44v). 

(β) Κι αν σου λέγανε: είναι 3 άντρες έχουν ένα ψάρι: ο πρώτος έχει το 1/3, ο δεύτερος ¼ και 

ο τρίτος ό,τι περισσεύει, το οποίο κοστίζει 10 σόλντι. Ρωτάω: πόσο κοστίζει όλο το ψάρι; 

(Borghi, 1484, φ. 110v). 

(γ) Ένας άνθρωπος βρήκε ένα πορτοφόλι που περιέχει κάποια δουκάτα, δεν λέω πόσα. Από 

αυτά ξοδεύει , ,  και 9 δουκάτα μένουν υπόλοιπο. Πόσα ήταν τα δουκάτα στην αρχή στο 

πορτοφόλι; (Swetz, 1987, σ. 161). 

Γ. «Προβλήματα Ποσοτήτων»  

Τα πρώτα τρία προβλήματα λύνονται με τη μέθοδο των πέντε. 

(α) Είναι 8 άνθρωποι με 25 φλουριά και σε 40 μήνες κέρδισαν 12 φλουριά, όταν οι άνθρωποι 

είναι 9 με 50 φλουριά σε 35 μήνες τι θα κερδίσουν; (Γλυζούνης, 1569, φ. 37r). 

(β) Αν 17 άντρες κτίζουν 2 σπίτια σε 9 μέρες πόσες μέρες θα πάρει σε 20 άντρες να κτίσουν 

5 σπίτια; (Swetz, 1987, σ. 160). 

(γ) Ένας που αγοράζει αυγά και κάθε 3 αυγά τα αγοράζει προς 5 πίτσολι και όταν τα πωλεί 

για κάθε 4 αυγά κερδίζει 9 πίτσολι. Βρες πόσα αυγά πρέπει να πωλήσει για να κερδίσει 20 

σολδία και 5 πίτσολι (Borghi, 1484, φ. 111v). 

Στα δύο παρακάτω προβλήματα αμφότεροι οι συγγραφείς τα λύνουν με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο, βρίσκοντας το άθροισμα των ημερών (μέρες που δουλεύουν και που δεν 

δουλεύουν) και στη συνέχεια με τη μέθοδο των τριών βρίσκουν αναλόγως πόσες μέρες 

δούλεψαν και πόσες όχι. Με μια παραλλαγή του προβλήματός του ο Borghi εισάγει ως τρόπο 

επίλυσης τη μέθοδο της ψευδούς υπόθεσης με την οποία χρησιμοποιούμε «ψεύτικους 

αριθμούς για να φτάσουμε στην αλήθεια» (Borghi, 1484, φ. 112r). Συγκεκριμένα γίνεται 

χρήση της μεθόδου του διπλού σφάλματος.  

(δ) Ένας θέλει να προσλάβει έναν τεχνίτη για μία δουλειά και του υπόσχεται ότι θα την κάνει 

σε 40 ημέρες. Για τις εργάσιμες μέρες συμφωνούν ότι θα πληρώνεται κάθε μέρα 20 σολδία 

και για τις μέρες που δεν εργάζεται θα πληρώνει στον ιδιοκτήτη 28 σολδία. Η κατάσταση 
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έχει ως εξής, ο τεχνίτης εργάστηκε τόσες μέρες και τόσες μέρες δεν εργάστηκε, ώστε κανείς 

από τους δύο δεν πλήρωσε στον άλλο κανένα ποσό. Πες μου πόσες μέρες εργάστηκε και 

πόσες δεν εργάστηκε ο τεχνίτης (Borghi, φ. 111v-112r). Αν στο πιο πάνω πρόβλημα 

περισσεύουν στον τεχνίτη 30 λίρες, πόσες μέρες δούλεψε και πόσες όχι; (Borghi, 1484, φ. 

112r).  

(ε) Ένας μάστορας κτίζει ένα σπίτι με συμφωνία να το τελειώσει σε 40 ημέρες. Όταν κτίζει 

να πληρώνεται 35 άσπρα την ημέρα και όταν δεν κτίζει να πληρώνει 25 άσπρα. Όταν 

τέλειωσε το σπίτι, ο μάστορας έκανε λογαριασμό με τον οικοκύρη και ούτε να πάρει έχει 

ούτε να δώσει. Θέλω να μάθω πόσες μέρες δούλεψε και πόσες δεν δούλεψε (Γλυζούνης, 

1569, φ.61v). 

Δ/Ε. «Βρες τον αριθμό/ Διαίρεσε τον αριθμό» 

Τόσο ο Borghi όσο και ο Γλυζούνης στις κατηγορίες αυτές κάνουν χρήση της 

μεθόδου της ψευδούς υπόθεσης για να βρουν τον άγνωστο αριθμό. Επίσης στην κατηγορία 

Διαίρεσε τον αριθμό, τόσο ο Γλυζούνης όσο και ο Borghi, χρησιμοποιούν τη μέθοδο της 

λογικής με την εύρεση του ΕΚΠ.  

 Κι αν σου λέγανε: 5 μήλα και ένα ντενάριο αξίζουν 8 ντανάρι πλην ένα μήλο. Ρωτάω 

πόσο αξίζει το μήλο (Borghi, φ. 112r).  

 Δύο άνθρωποι μοιράστηκαν 12 φλουριά και δεν λένε τι πήρε ο καθένας παρά μόνο 

ότι ο καθένας πολλαπλασίασε το μερτικό του με αυτά κάθε αυτά και έπειτα έβγαλε ο 

πρώτος τον πολλαπλασιασμό του από τον δεύτερο και έμειναν 60. Θέλω να μάθω 

πόσα πήρε ο καθένας; (Γλυζούνης, 1569, φ. 62r). 

Στα δύο πιο κάτω προβλήματα του τύπου «Διαίρεσε τον αριθμό» η μέθοδος επίλυσης 

αφορά την εύρεση του ΕΚΠ και στη χρήση της μεθόδου των τριών στη συνέχεια. 

 Τρεις άνθρωποι έχουν να μοιράσουν 100 δουκάτα και ο πρώτος ζητάει το μισό, ο 

δεύτερος το ένα τρίτο και ο τρίτος το ένα τέταρτο. Θέλω να μάθω τι αναλογεί στον 

κάθε άνθρωπο (Γλυζούνης, 1569, φ. 42v). 

 Κι αν σου έλεγαν: είναι τρεις που κάνανε εταιρεία και κερδίσανε 1000 ντουκάτι , ο 

πρώτος θέλει τα 2/3, ο δεύτερος τα 4/5, ο τρίτος τα 5/8, ρωτώ: πόσο αντιστοιχεί στον 

καθένα (Borghi, φ. 79r-79v). 

Στ. προβλήματα «Αν μου δώσεις» 
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Στον τύπο αυτό όπου οι άγνωστοι είναι περισσότεροι οι συγγραφείς εφαρμόζουν τη 

μέθοδο του διπλού σφάλματος.  

 Δύο άνθρωποι έχουν φλουριά και δεν λέω πόσα, εκτός από τούτο, είπε ο πρώτος στο 

δεύτερο ότι αν σου δώσω ένα από τα δικά μου θα έχουμε ίσια και οι δύο, αν μου 

δώσεις εσύ ένα από τα δικά σου γίνονται τα δικά μου δύο μερτικά από τα δικά σου. 

Θέλω να μάθω πόσα έχει ο καθένας; (Γλυζούνης, 1569, φ. 62v-63r). 

 Κι αν σου λέγανε: είναι 3 άντρες που έχουν χρήματα. Λέει ο πρώτος στους άλλους 

δυο: αν εσείς μου δίνατε τα μισά από τα χρήματά σας, από μένα θα είχατε 20 

ντουκάτι. Είπε ο δεύτερος στους άλλους δυο: αν μου δίνατε το ένα τρίτο των 

χρημάτων σας, από μένα θα είχατε 20 ντουκάτι. Είπε ο τρίτος στους άλλους δυο: αν 

μου δίνατε το εν τέταρτο από τα χρήματά σας, θα είχα 20 ντουκάτι. Ρωτώ: πόσα 

λεφτά είχε ο καθένας; (Borghi, φ. 113v). 

Η κατηγορία προβλήματα «Κοινής Εργασίας» δεν απαντάται στη Λογαριαστική παρά 

μόνο στα έργα των Borghi και Τρεβίζο. 

(α) Κι αν σου λέγανε: είναι 3 μύλοι όπου ο πρώτος αλέθει 6 στάρια την ημέρα, ο δεύτερος 

αλέθει 9 στάρια την ημέρα και ο τρίτος αλέθει 11 στάρια την ημέρα κι εγώ θέλω να μου 

αλέσουν 100 στάρια. Ρωτάω: πόσα στάρια θα πρέπει να δώσω σε κάθε μύλο, για να τα έχω 

και τα 100 στάρια έτοιμα την ίδια ώρα; Και σε πόσο καιρό θα είναι αλεσμένα (Borghi, φ. 

108v). 

(β) Κι αν σου έλεγαν: είναι ένα καράβι που έχει 3 πανιά και θέλει να πάει ταξίδι: μόνο με το 

μεγάλο πανί θα έφτανε σε 6 μέρες και με το μεσαίο μόνο θα έφτανε σε 9 μέρες και με το 

μικρό σε 12 μέρες. Ρωτάω: και με τα τρία πανιά μαζί σε πόσες μέρες θα τελείωνε το ταξίδι; 

(Borghi, 1484, φ. 109r). 

Λύση: Βρίσκεται το ΕΚΠ των αριθμών 6, 9 και 12, που αντιστοιχεί στις μέρες που θα 

διαρκούσε το ταξίδι του καραβιού με κάθε πανί. Στη συνέχεια για να βρει πόσες φορές θα 

έκανε το ταξίδι με το μεγάλο πανί διαίρει το 648 διά 6 και το πηλίκο 108 δείχνει πόσες μέρες 

θα έκανε το ταξίδι με το μεγάλο πανί. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκει 72 μέρες για το μεσαίο και 

54 με το μικρό. Στη συνέχεια προσθέτει τις μέρες των καραβιών και βρίσκει το άθροισμα 

(234) των ταξιδιών που θα έκαναν μεταξύ τους. με τη μέθοδο των τριών βρίσκει πόσες μέρες 

θα διαρκέσει το ένα ταξίδι με τα τρία πανιά, διαιρεί το 648 με το 234 και βρίσκει 2 10/13, 

μέρες.  
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(γ) Ένας ξυλουργός αναλαμβάνει να κτίσει ένα σπίτι σε 20 μέρες. Παίρνει και έναν άλλο 

άντρα και λέει: «αν κτίσουμε το σπίτι μαζί μπορούμε να το κτίσουμε σε 8 μέρες». Θέλω να 

μάθω πόσο θα πάρει στον άλλο άντρα να το κτίσει μόνος του (Swetz, 1987, σ. 163). 

Αναμφίβολα το έργο του Μανόλη Γλυζούνη έχει επηρεαστεί από τους ιταλικούς 

άβακες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό φαίνεται και στη δομή και στον τρόπο παρουσίασης 

του περιεχομένου, στις κοινές έννοιες και μεθόδους επίλυσης, στο χαρακτήρα, στο ύφος και 

στη γλώσσα. Όλα αυτά αποτελούν ισχυρή απόδειξη των καταβολών της Λογαριαστικής. Η 

επιρροή της αριθμητικής του Borghi (1484) στην αριθμητική του Γλυζούνη φανερώνεται από 

την ενσωμάτωση σημαντικών της εννοιών στη Λογαριαστική, ιδιαίτερα των δεκαδικών 

κλασμάτων και του τρόπου παρουσίασής τους, μέσω της διαίρεσης ακεραίων με αριθμούς 

της μορφής α.10  και από την παρουσία περισσότερων κοινών τύπων προβλημάτων και 

μεθόδων επίλυσης σε σχέση με τους άλλους άβακες. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 

Εισαγωγή 

Η πρώτη έντυπη ελληνική αριθμητική διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην 

εκπαίδευση των νεοελλήνων και αυτό εξαιτίας της πολύχρονης διαδρομής της αλλά και της 

απουσίας άλλων εγχειριδίων αριθμητικής στο χώρο. Αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή 

στοιχειώδους μαθηματικής παιδείας και έχει ταυτιστεί με τη μαθηματική ιστορία της 

ελληνικής εκπαίδευσης. Με δεδομένη την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση 

στις ελληνικές περιοχές, η παραγωγή μαθηματικών έργων άργησε να ακολουθήσει τη 

Λογαριαστική. Το ίδιο το έργο δεν παρουσιάζει αλλαγές στις πολυάριθμες εκδόσεις του, 

καθώς δεν παρουσιάζεται κάποια ουσιαστική μεταβολή στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. 

Η αλλαγή σκηνικού στον ευρωπαϊκό χώρο, με την ανάπτυξη των επιστημών, απόρροια του 

Διαφωτισμού, επηρεάζει με καθυστέρηση - λόγω του τουρκικού ζυγού - την κατάσταση και 

στον ελληνικό χώρο, και αυτό αφορά τις προσπάθειες μιας πολύ μικρής μερίδας του 

πληθυσμού, μορφωμένων λογίων και εμπόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

μαθηματικών έργων, αριθμητικής αλλά και ανώτερου επιπέδου, τα οποία μαρτυρούν την 

ανάγκη για αλλαγή και αναβάθμιση της ελληνικής μαθηματικής παιδείας.  

Τόσο στη Λογαριαστική όσο και στα μετέπειτα έργα Ελλήνων λογίων του 

Διαφωτισμού, όπου σκιαγραφείται η προσπάθεια μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης, 

παρατηρείται η απλούστευση και αναπροσαρμογή της ευρωπαϊκής μαθηματικής γνώσης με 

στόχο την κατανόησή της από το ελληνόφωνο κοινό (Vlahakis, 1999). 

Με εξαίρεση το έργο του Πέτρου Αργυρού (1632), το οποίο είναι και το μοναδικό 

χειρόγραφο, τα υπόλοιπα έργα αριθμητικής εμφανίζονται στα μέσα του 18ου μέχρι τις αρχές 

του 19ου αιώνα. Η βάση των αριθμητικών αποτελείται από έργα με εμπορικό χαρακτήρα και 

πρακτικό υπόβαθρο. Κάποια από τα εμπορικά έργα τα οποία περιέχουν και θεωρία των 

αριθμών, περιλαμβάνονται στη σύγκριση λόγω του ότι περιλαμβάνουν και πρακτική 

αριθμητική. Ο εμπλουτισμός των έργων με θεωρητικά στοιχεία οφείλεται στην υιοθέτηση 

της μαθηματικής τάσης των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εγχειριδίων. 

Αποτελέσματα σύγκρισης 

Ο πίνακας 25 παρουσιάζει την ταξινόμηση περιεχομένου των ελληνικών εμπορικών 

αριθμητικών με αρχή την έκδοση της Λογαριαστικής και τέλος τις αρχές του 19ου αιώνα. 
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Πίνακας 25 

Ταξινόμηση περιεχομένου των ελληνικών εμπορικών αριθμητικών (1569-1818 

 

Γλώσσα και ύφος γραφής 

Τα έργα είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Τα έργα των Γλυζούνη (1569), 

Αργυρού (1632) και Θωμά Δημητρίου (1809) είναι πιο εκλαϊκευτικά κάτι που φαίνεται από 

τη μεγαλύτερη χρήση του β’ προσώπου ενικού, ενώ τα στα υπόλοιπα έργα γίνεται πιο πολλή 

 Ταξινόμηση μαθηματικού περιεχομένου κατά τον Van Egmond (1976) 

Συγγραφείς Προκαταρκτικό 
υλικό 

Εμπορικά 
προβλήματα

Ψυχαγωγικά 
προβλήματα

Γεωμετρικά 
προβλήματα

Προβλήματα 
μέτρησης 

Ειδικό 
μέρος 

Αργυρός 
(1632) 

√ √ √ - - - 

Γλυζούνης 
(1569) 

√ √ √ - √ Ορθόδοξο 
ημερολόγιο

Γοβδελάς 
(1818) 

√ √ √ - - - 

Δάρβαρης 
(1803) 

√ √ √ - - Ταρίφες 

Δημητρίου 
(1809) 

√ √ √ - - Ταρίφες 

Δούκας 
(1820) 

√ √ - - - Ταρίφες 

Μπαλάνος 
(1803) 

√ √ √ √ √ Εξαγωγή 
ριζών / 

αστρονομία

Σπανόπουλλος 
(1803) 

√ √ - - - Ταρίφες 

Σταγειρίτης 
(1810) 

√ √ - - - - 

Τζεχάνης 
(1769) 

√ √ - - - - Έλ
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χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού και γ’ προσώπου ενικού , χαρακτηριστικό που τους 

δίνει πιο επίσημο ύφος. 

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο της Λογαριαστικής του Γλυζούνη παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με το 

περιεχόμενο των έργων αριθμητικής που ακολούθησαν την παραγωγή της. Η παρουσία των 

χαρακτηριστικών των αβάκων και στις μετέπειτα εμπορικές αριθμητικές, όπως η παρουσία 

των ίδιων τύπων προβλημάτων και η χρήση κοινών μεθόδων επίλυσης, αποδεικνύει τη στενή 

τους σχέση με τον πρώτο έντυπο ελληνικό άβακα, τη Λογαριαστική του Γλυζούνη. 

Επιπρόσθετα, η Λογαριαστική και τα μετέπειτα εμπορικά εγχειρίδια, παρόλο που είναι κατά 

πολύ νεώτερα των αβάκων – η παραγωγή των αβάκων ξεκίνησε τον 14ο αιώνα, η 

Λογαριαστική εκδόθηκε τον 16ο και τα περισσότερα εγχειρίδια τον 19ο αιώνα – δεν 

παρουσιάζουν παιδαγωγικές αλλαγές, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο δόμησης περιεχομένου και 

προσέγγισης των εννοιών. Οι μαθηματικές έννοιες παραμένουν στο ίδιο εμπορικό πλαίσιο 

και δεν υπόκεινται σε νέο διδακτικό μετασχηματισμό γεγονός που δηλώνει την αναγκαιότητα 

και σημαντικότητα της εμπορικής αριθμητικής στην πορεία του χρόνου αλλά και τη μικρή 

μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών, η οποία φανερώνεται από τα τέλη του 18ου αιώνα και 

μετά με τη συγγραφή ή και μετάφραση έργων ανώτερου μαθηματικού επιπέδου. Η εμπορική 

μαθηματική αριθμητική διατηρεί με την εισαγωγή κάποιων αλλαγών, όπως στοιχεία θεωρίας 

των αριθμών, τον ίδιο πρακτικό χαρακτήρα γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι των ελληνικών 

περιοχών εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες μαθηματικές ανάγκες. Την απόκτηση βασικών 

γνώσεων και συνάμα αυτών που είναι χρήσιμες στο εμπόριο. Σύμφωνα με την ταξινόμηση 

περιεχομένου των ελληνικών αριθμητικών, τα εμπορικά εγχειρίδια ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη λογική στη δόμηση του μαθηματικού περιεχομένου: από το προκαταρκτικό 

υλικό περνούν στα προβλήματα και καταλήγουν στο ειδικό θέμα. Η διάταξη αυτή είναι η ίδια 

με αυτή των αβάκων. 

Η ανάλυση του περιεχομένου φανερώνει σημαντικές ομοιότητες και διαφορές 

ανάμεσά τους: 

Ομοιότητες περιεχομένου 

 Η γνώση μετασχηματίζεται τόσο στη Λογαριαστική όσο και στα υπόλοιπα εγχειρίδια 

σε εμπορικό πλαίσιο. 
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 Το μαθηματικό περιεχόμενο αφορά τις μεθόδους και διαδικασίες επίλυσης 

μαθηματικών προβλημάτων με τη μορφή κανόνων ή μέσα από προβλήματα. 

 Κοινή δομή προβλημάτων: αφού γίνει η περιγραφή προβλήματος ακολουθούν τα 

βήματα επίλυσής του. Τα προβλήματα-παραδείγματα προηγούνται των κανόνων 

επίλυσης ανάλογα με τον τύπο προβλήματος. 

 Η φιλοσοφία ή μαθηματική αρχή των έργων στηρίζεται στη μηχανιστική κατανόηση, 

απουσιάζει η απόδειξη της ορθότητας των κανόνων - πως και γιατί λειτουργούν - ή 

μαθηματική θεωρία.  

 Τα εμπορικά – αναλογικά προβλήματα υπερέχουν σημαντικά των ψυχαγωγικών 

προβλημάτων, είναι παρόμοια με αυτά της Λογαριαστικής και τα συναντούμε 

ανελλιπώς σε όλα τα έργα. 

 Κεντρική μέθοδος επίλυσης των προβλημάτων είναι η μέθοδος των τριών. 

 Η μέθοδος της ψευδούς υποθέσεως χρησιμοποιείται ως μέθοδος επίλυσης σε 

ψυχαγωγικά προβλήματα του τύπου «Διαίρεσε τον αριθμό» και «Εύρεση της αρχής 

με αφετηρία το τέλος». 

 Από τα πιο πάνω βιβλία εντοπίζονται όμοια προβλήματα, εμπορικά και ψυχαγωγικά 

μόνο στο βιβλίο του Αργυρού, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο 

Αργυρός πρέπει να επηρεάστηκε από τη Λογαριαστική του Γλυζούνη. Τα δύο έργα 

δεν έχουν σημαντική χρονική διαφορά στη συγγραφή τους (1569-1632) και είναι τα 

μόνα στα οποία εντοπίζεται ο όρος άβακας. Δεν αποκλείεται το γεγονός ο Αργυρός 

να είχε διαβάσει τη Λογαριαστική, δεδομένης και της δημοτικότητάς της, εφόσον τη 

δεδομένη περίοδο είναι το μόνο έντυπο αριθμητικής. Έχουν βρεθεί προβλήματα, 

χωρίς καμιά διαφορά στο πλαίσιο και τους αριθμούς στις δύο αριθμητικές. 

Παραδείγματα αυτών των προβλημάτων: 

(α) «Δύο ἄνθρωποι ἔχουν νὰ μοιράσουν δουκάτα 100. Καὶ ὁ ἕνας ζητᾶ τὰ 2/3 καὶ 

περισσότερα 4, ὁ ἄλλος ζητᾶ τὰ 3/4 καὶ ὀλιγότερα 6. Τώρα θέλω νὰ μάθω τὶ ἐγγίζει 

πασανοῦ» (Αργυρός, 1632, σ.133). 

Δύο έχουν να μοιράσουν 100 φλουριά και ο πρώτος ζητά τα  και περισσότερα 6, 

ομοίως και ο δεύτερος ζητά τα  και περισσότερα 4. Θέλω να μάθω τι εγγίζει του 

καθενός (Γλυζούνης, 1569, φ. 43r-43v). 

(β) «Τρεῖς ἄνθρωποι ἐμοιράσανε δουκάτα. Δὲν ἠξεύρω πόσα ἐπῆραν οὐδὲ ξεύρω 

πόσα ἐπῆρεν πασάνας. Μόνον τοῦτον λέγω ὅτι ἀπὸ κεῖνα ποὺ πῆρεν ὁ πρῶτος, 

ἐπῆρεν καὶ ὁ δεύτερος τὰ μισὰ καὶ ἀπὸ κεῖνα ποὺ πῆραν ἀντάμα ὁ πρῶτος καὶ ὁ 
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δεύτερος, ἐπῆρεν ὁ τρίτος τὰ μισά καὶ ἐκείνου τὸ μερτικόν του εἶναι δουκάτα 50 λίρες 

3 1/5. Τώρα ἀρωτῶ σε πόσα δουκάτα ἐμοίρασαν καὶ πόσα ἐπῆρεν ὁ πρῶτος καὶ ὁ 

δεύτερος» (Αργυρός, 1632, σ.138). 

Τρεις άνθρωποι μοίρασαν χρήματα, δεν ξέρω πόσα ούτε ξέρω πόσα πήρε ο καθένας. 

Λέω μόνον ότι από όσα πήρε ο πρώτος πήρε ο δεύτερος τα μισά. Και από όσα πήραν 

ο πρώτος και ο δεύτερος μαζί, επήρε ο τρίτος τα μισά και αυτού το μερίδιο του είναι 

50. Θέλω να μάθω πόσα μοίρασαν και πόσα πήρε ο πρώτος και πόσα ο δεύτερος; 

(Γλυζούνης, 1569, φ. 44r-44v).  

(γ) «Δύο ἄνθρωποι κάμνουν ἀλλαξιάν. Καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἔχει μαλλὶν καὶ ὁ δεύτερος 

τρία πανιά. Καὶ τοῦ πρώτου τὰ μαλλιὰ ἀξίζουν δουκάτα 25 τὸ κάθα καντάριν καὶ 

ἐκεῖνος τὰ βάλλει δουκάτα 30 καὶ ζητᾶ περισσότερα ἄσπρα 60 μετρητά. Τοῦ 

δευτέρου τὰ πανιὰ ἀξίζει τὸ κάθα ἕνα δουκάτα 40. Θέλω νὰ μάθω πόσα ἔχει νὰ βάλη 

τὰ πανιὰ εἰς τὴν ἀλλαξιὰν καὶ πόσα μαλλιὰ ἔχει νὰ πάρη διὰ τὰ τρία πανιὰ καὶ διὰ τὰ 

δουκάτα 60 ποὺ θέλει νὰ δώση περισσότερον. Τόσα ἀξίζει τὰ πανιά. Μετρητά. Τόσα 

βάλλει τὰ πανιὰ μετρητά. Τόσες λίτρες μαλλὶν παίρνει» (Αργυρός, 1632, σ. 189). 

Δύο έχουν να κάνουν αλλαξιά, ο πρώτος έχει μαλλί και ο δεύτερος τρία πεύκια. Του 

πρώτου το μαλλί αξίζουν οι 1000 λίτρες 25 φλουριά και αυτός το βάζει στην αλλαξιά 

30 φλουριά και ζητά 60 περισσότερα μετρητά. Του δεύτερου τα πεύκια αξίζει το 

καθένα 40 φλουριά. Θέλω να μάθω πόσο θα το βάλει αυτός στην αλλαξιά, πόσο 

μαλλί έχει να πάρει για τρία πεύκια και για τα 60 φλουριά (Γλυζούνης, 1569, φ. 49r-

49v). 

(δ) «Δύο ἄνθρωποι κάμνουν ἀλλαξιάν. Καὶ ὁ ἕνας ἔχει μοῦσκον καὶ ὁ ἄλλος ἔχει 

πανὶν ἕξι πράτζα. Καὶ ὁ μοῦσκος ἀξίζει δουκάτα 10 τὴν κάθα λίτραν καὶ ἐκεῖνος τὸν 

βάλλει εἰς τὴν ἀλλαξιὰν δουκάτα 16 καὶ θέλει τὸ ἕναν κάρτον εἰς μετρητόν. Τοῦ 

δευτέρου τὸ πανὶν ἀξίζει ἄσπρα 20 τὸν κάθα πράτζο καὶ δὲν ἠξεύρω πόσα τὸ ἔβαλεν 

εἰς τὴν ἀλλαξιάν, μόνον τοῦτον λέγει ὅτι ἔχασεν ἀπὸ τὸ ἀλασμάριν δουκάτα 20 τὰ 

κάθα ἑκατόν. Τώρα θέλω νὰ μάθω πόσα νὰ ἔβαλεν τὸ πανὶν τὸν κάθα πράτζο εἰς τὴν 

ἀλλαξιάν. Τόσα τὸ 'βαλεν. Τόσα τὸν πράτζο βάλλει τὸ πανίν» (Αργυρός, 1632, σ. 

190). 

Δύο έκαναν αλλαξιά. Ο πρώτος έδωσε ασήμι και ο δεύτερος τζόχα. Το ασήμι άξιζε σε 

μετρητά 10 φλουριά η λίτρα και αυτός το έβαλε σε αλλαξιά 16 φλουριά. Πήρε και το 

ένα τέταρτο σε μετρητά. Του δεύτερου η τζόχα άξιζε η κάθε πήχη 20 άσπρα. Δεν 

ξέρω πόσα την έβαλε στην αλλαξιά, λέει μόνο ότι έχασε από το κεφάλαιο 20 στα 
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εκατό. Θέλω να μάθω πόσο έβαλε αυτός την κάθε πήχη στην αλλαξιά (Γλυζούνης, 

1569, φ. 49v-50r). 

Διαφορές περιεχομένου 

 Στα μεταγενέστερα εγχειρίδια παρατηρείται μείωση του αριθμού, του βαθμού 

δυσκολίας και των τύπων των ψυχαγωγικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα δεν 

εντοπίζονται προβλήματα των τύπων Σειρών και προόδων, Έμμεσης απάντησης, 

προβλήματα Αν μου δώσεις και τα προβλήματα που παρουσιάζονται γενικότερα 

έχουν λιγότερες απαιτήσεις. 

 Σε τέσσερα από τα έργα απουσιάζουν εντελώς τα ψυχαγωγικά γεγονός που δείχνει 

μια τάση προς την παρουσίαση κυρίως εμπορικών προβλημάτων. 

 Στα μεταγενέστερα εγχειρίδια παρατηρείται η εισαγωγή της μεθόδου της αλύσου ή 

της κατένας (εικόνα 59), η οποία σχετίζεται με τον κανόνα της αναλογικότητας και 

είναι η κάθετη διάταξη των γνωστών αναλόγων ποσοτήτων ώστε να βρεθεί η 

άγνωστη ποσότητα η οποία παίρνει αλγεβρικό συμβολισμό του αγνώστου χ ή φ. Η 

ερώτηση τοποθετείται πάντοτε πάνω δεξιά και το ζητούμενο απέναντι αριστερά. Στο 

τέλος κάτω δεξιά τοποθετείται όμοια ποσότητα με το ζητούμενο πάνω αριστερά. Τα 

υπόλοιπα ποσά τοποθετούνται αναλόγως δεξιά και αριστερά ώστε να είναι της ίδιας 

ποσότητας. Δεξιά τοποθετείται η κατώτατη και αριστερά η ανώτατη ποσότητα. Το 

γινόμενο της αριστερής πλευράς διαιρεί το γινόμενο της δεξιάς για να βρεθεί το 

τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα:  

 

 

Εικόνα 59 Πρόβλημα αναλογίας με τη μέθοδο της αλύσου στο έργο του Σταγειρίτη Επιτομή 
Αριθμητικής (1810, σ. 33) 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της εμπορικής αριθμητικής τον 19ο αιώνα, με την 

στροφή από τη θεωρία στην πράξη, όπως διαφαίνεται στο έργο του Γοβδελά (1818). 

Παρόλο που ο χαρακτήρας του είναι εμπορικός, εντούτοις η θεωρίας των αριθμών 

καταβάλλει σημαντικότατο μέρος του περιεχόμενου. Περιέχονται πρακτικά 

προβλήματα-παραδείγματα όμως δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη θεωρία των 

αριθμών με την παρουσίαση ορισμών, αξιωμάτων και πορισμάτων τα οποία 

αιτιολογούνται σε όλο το έργο με την επίδειξη εμπορικών και ψυχαγωγικών 

προβλημάτων, με αυτά να παρουσιάζονται υποβαθμισμένα σε σχέση με την ποικιλία 

και την ποσότητα, των προηγούμενων χρόνων. Η Πρακτική Αριθμητική του 

Κωνσταντίνου Δούκα (1820) όπως και το έργο του Μπαλάνου (1803) επίσης 

εμπλουτίζονται με στοιχεία θεωρίας των αριθμών όμως σε σύγκριση με τον Γοβδελά 

(1818) τα προβλήματα πρακτικής αριθμητικής δεν περιθωριοποιούνται. Δεν 

παρατηρείται αλλαγή στην πρακτική φιλοσοφία των εμπορικών αριθμητικών· τα έργα 

των Δάρβαρη (1803) και Δημητρίου (1809) διατηρούν αμιγώς πρακτικό χαρακτήρα.  

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε τη διδακτική μεταφορά των μαθηματικών γνώσεων 

να συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, από τη γένεση της Λογαριαστικής μέχρι και τις αρχές του 19ου 

αιώνα, εφόσον οι έννοιες αριθμητικής επαναπλαισιώνονται από τους συγγραφείς και 

εντάσσονται στο αναγκαίο εμπορικό υπόβαθρο για την εποχή και τις κοινωνικές συνθήκες 

ώστε να γίνονται κατανοητές από τους αποδέκτες οι οποίοι εκ νέου αποπλαισιώνουν και 

κατανοούν τη μαθηματική γνώση υπό το πολιστικό και κοινωνικό της πλαίσιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ 

Η σχέση της Λογαριαστικής με τους άβακες 

Η παρούσα μελέτη ρίχνει φως στις πηγές της Λογαριαστικής του Μανόλη Γλυζούνη. 

Αποκαλύπτει πως το πρώτο έντυπο αριθμητικής είναι ένας ελληνικός άβακας, γεγονός το 

οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης του 

περιεχομένου του έργου με βυζαντινά και δυτικά εγχειρίδια αριθμητικής, με τη χρήση της 

ταξινόμησης Van Egmond (1976). Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν τη στενή σχέση 

του έργου του Γλυζούνη με τους ιταλικούς άβακες, καθώς ακολουθεί την ίδια δομή, διάταξη, 

ύφος γραφής και φιλοσοφία των αβάκων της Αναγέννησης. Ο ελληνικός άβακας του 

Γλυζούνη, όπως και οι ιταλικοί άβακες περιέχει το προκαταρκτικό απαραίτητο υλικό για την 

επίλυση των προβλημάτων, τα προβλήματα (εμπορικά, ψυχαγωγικά και προβλήματα 

μέτρησης) και τέλος ένα ειδικό θέμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ορθόδοξο 

ημερολόγιο. Ο Γλυζούνης δίνει στο ελληνορθόδοξο αναγνωστικό κοινό έναν ελληνικό 

άβακα γραμμένο σε απλή εκλαϊκευμένη γλώσσα. Η παραγωγή της αριθμητικής του 

Γλυζούνη αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα της εποχής, εφόσον αποτελεί την πρώτη 

ελληνική αριθμητική σε έντυπη μορφή. Είναι το έργο το οποίο συνέβαλε σημαντικά στη 

διάδοση της ινδοαραβικής αρίθμησης στις ελληνικές περιοχές και αποτέλεσε πηγή 

πρόσληψης της στοιχειώδους μαθηματικής εκπαίδευσης και των γνώσεων σχετικών με το 

εμπόριο Το ίδιο το έργο δεν φέρει από άποψη περιεχόμενου κάτι καινούριο. Προσλαμβάνει 

το δυτικό πρότυπο και αποδίδει το μαθηματικό περιεχόμενο σε πλαίσιο προσαρμοσμένο στη 

γνώριμη πραγματικότητα των ελληνικών περιοχών (χρήση νομισμάτων του ελληνικού 

χώρου, προϊόντων, πόλεων κλπ). 

Το έργο του Borghi είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει τη σημαντικότερη ομοιότητα με 

την αριθμητική του Γλυζούνη. Οι μέθοδοι επίλυσης πράξεων και προβλημάτων είναι ίδιες με 

αυτές που συναντάμε στους άβακες και ο συγγραφέας ακολουθεί επίσης τη λογική από το 

απλό στο σύνθετο. Η παρουσίαση των δεκαδικών κλασμάτων και η μέθοδος επίλυσης της 

διαίρεσης των ακεραίων αριθμών με αριθμούς της μορφής α.10  οδηγεί στο συμπέρασμα της 

σύνδεσης της Λογαριαστικής με την αριθμητική του Pietro Borghi (1484), η οποία εκτός από 

τα δεκαδικά κλάσματα περιέχει και ένα σημαντικό αριθμό προβλημάτων, ιδιαίτερα των 
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ψυχαγωγικών τύπων, τα οποία εμφανίζονται και στο ελληνικό έργο. Το συμπέρασμα αυτό 

πηγάζει από την ομοιότητα του περιεχομένου της Λογαριαστικής, της σύνταξής και της δομής 

του, σε συνδυασμό με την κοινωνική και επαγγελματική δράση του Γλυζούνη στη Βενετία - 

ως κωδικογράφος και την επαφή του με πολλά χειρόγραφα - και τη μεγάλη απήχηση της 

αριθμητικής του Borghi. 

Η σχέση της Λογαριαστικής με τη βυζαντινή παράδοση 

Η έρευνα αποκαλύπτει τους δεσμούς της Λογαριαστικής και με τη βυζαντινή 

παράδοση, χωρίς όμως αυτή να αποτελεί συνέχειά της. Τα περισσότερα βυζαντινά 

μαθηματικά έργα, με εξαίρεση αυτά τα οποία περιέχουν πρακτική αριθμητική, είναι 

θεωρητικής φύσης. Τα θεωρητικά έργα χωρίζονται σε αυτά τα οποία περιέχουν τις μεθόδους 

υπολογισμού των τεσσάρων πράξεων (αλγόριθμοι) και σε αυτά τα οποία σχολιάζουν τα 

αρχαία ελληνικά κείμενα. Ο συγγραφέας ενσωματώνει στο περιεχόμενο της Λογαριαστικής 

έννοιες από το βυζαντινό έργο Βιενναίος Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65, του οποίου 

σημαντικό μέρος του περιλαμβάνει έννοιες πρακτικής αριθμητικής, ενσωματωμένες σε 

εμπορικό πλαίσιο, όπως και οι ιταλικοί άβακες. 

Πολλά προβλήματα του έργου του Γλυζούνη όπως και ένας δεύτερος τρόπος 

αναπαράστασης των δεκαδικών κλασμάτων εντοπίζονται στο χειρόγραφο Βιενναίος 

Ελληνικός Φιλολογικός Κώδικας 65 (1436). Στη βυζαντινή αριθμητική εμπεριέχονται 

προβλήματα πρακτικής αριθμητικής εφόσον το έργο υιοθετεί στοιχεία από τη μαθηματική 

παράδοση των αβάκων. Ο τρόπος παρουσίασης και δόμησης του μαθηματικού περιεχομένου 

του βυζαντινού Κώδικα 65 φανερώνει τις επιρροές της δυτικής παράδοσης στο βυζαντινό 

πρότυπο. Το βυζαντινό έργο υιοθετεί το δεκαδικό σύστημα και τις μεθόδους επίλυσης 

πράξεων και προβλημάτων αριθμητικής, αλλά με τη χρήση των ελληνικών αριθμών. 

Επομένως, η αριθμητική του Γλυζούνη ακολουθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της τους 

ιταλικούς άβακες και μερικώς το βυζαντινό πρότυπο, το οποίο βέβαια περιέχει δυτικά 

στοιχεία.  

Ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 

Ο διδακτικός μετασχηματισμός των αριθμητικών εννοιών ακολουθεί μία 

συγκεκριμένη πορεία κατά την οποία οι μαθηματικές γνώσεις επαναπλαισιώνονται από τους 

συγγραφείς σε εμπορικό πλαίσιο χωρίς αυτό να αλλάζει σε διάστημα 250 χρόνων. Η 

ενσωμάτωση των εννοιών υπό το πλαίσιο αυτό δεν αλλάζει από τη Λογαριαστική στα 

κατοπινά εμπορικά εγχειρίδια αριθμητικής, έστω και αν κάποια από αυτά εμπλουτίζουν το 
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περιεχόμενό τους με θεωρητικά στοιχεία. Η σταθερότητα που παρατηρείται στον τρόπο 

εισαγωγής των αριθμητικών εννοιών εξηγείται από το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται κάποια 

μεγάλη αλλαγή στις κοινωνικές δομές η οποία να αναβαθμίζει σημαντικά τη μαθηματική 

γνώση στον ελληνικό χώρο. Επίσης η συνεχής επιρροή της εμπορικής τάξης στην κοινωνική 

και οικονομική δραστηριότητα, έχει ως αποτέλεσμα τον επηρεασμό της μορφής της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, η οποία πλαισιώνεται με προβλήματα σχετικά με την εμπορική 

δραστηριότητα. Η παραγωγή συγγραμμάτων ανώτερου επιπέδου με την έλευση του 

νεοελληνικού διαφωτισμού στα τέλη του 18ου αιώνα δεν επηρεάζει ακόμη τα γενικά 

στρώματα του πληθυσμού, τα οποία εξακολουθούν να έχουν ανάγκη τη βασική μαθηματική 

εκπαίδευση την οποία αντλούν από τα εγχειρίδια εμπορικής αριθμητικής τα οποία περιέχουν 

γνώσεις συναφείς με τη διεξαγωγή των καθημερινών συναλλαγών. Έτσι οι αναγνώστες των 

έργων αυτών κατανοούν τη μαθηματική γνώση υπό το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της 

εποχής, σύμφωνα με τα βιώματά τους. Τα εγχειρίδια αυτής της κατηγορίας εξυπηρετούν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας και της τάξης των ελλήνων εμπόρων των 

οποίων η δράση ευνοεί την παραγωγή και έκδοσή τους. Η ανυπαρξία εκπαιδευτικού 

συστήματος αποτέλεσε ενισχυτικό παράγοντα στον εκπαιδευτικό ρόλο της συγκεκριμένης 

κατηγορίας μαθηματικών εγχειριδίων, η οποία προσέφερε τις στοιχειώδεις μαθηματικές 

γνώσεις σε χρήσιμο και κατανοητό πλαίσιο. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΙΚΗΣ 

Η αδυναμία συστηματοποίησης της εκπαίδευσης λόγω των κοινωνικών, οικονομικών 

και πολιτικών συνθηκών σε συνδυασμό με την έλλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα άλλων 

αριθμητικών εντύπων, εξηγεί τη μεγάλη επιτυχία της Λογαριαστικής και την καθιέρωσή της 

ως τη βασική πηγή εκμάθησης μαθηματικών γνώσεων. Ταυτόχρονα εξηγείται και το γεγονός 

ότι το έργο δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή ανάμεσα στις πολλαπλές του εκδόσεις για ένα 

τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Λογαριαστική, το «ευαγγέλιο» της αριθμητικής, υπήρξε το 

σημαντικότερο εγχειρίδιο πρόσληψης μαθηματικής γνώσης κατά τους μεταβυζαντινούς 

χρόνους. Μπορεί να μην ήταν ένα επίσημο σχολικό εγχειρίδιο αλλά αποτέλεσε σχολείο για 

πολλά χρόνια για μεγάλη μερίδα πληθυσμού, εμπόρων και όσων ήθελαν να μάθουν τη 

λογαριαστική επιστήμη. Ο περιορισμός της έρχεται χρονικά σε κομβικό σημείο στον 

ελληνικό χώρο, όπου οι απαιτήσεις για αλλαγές στην κοινωνία γίνονται πιο έντονες με τις 

ιδέες του Διαφωτισμού. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε παρά να τις ακολουθήσει και έτσι 

οργανώνεται μετά την ανεξαρτησία. Η Λογαριαστική δεν ακολουθεί την αλλαγή αυτή σε 

αντίθεση με νέες εμπορικές αριθμητικές οι οποίες ενσωματώνουν και μεταφέρουν 
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(μεταφράζουν) στο περιεχόμενό τους θεωρητικά στοιχεία υιοθετώντας τις μαθηματικές 

τάσεις του ευρωπαϊκού χώρου. 

Η παραγωγή επιπρόσθετων έντυπων εμπορικών αριθμητικών όπως και η σταδιακή 

αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες στις ελληνικές περιοχές και η αναβάθμιση της 

μαθηματικής γνώσης, θέτουν τη Λογαριαστική του Γλυζούνη στο περιθώριο. Έτσι η 

τελευταία της έκδοση το 1818, χωρίς καμία αλλαγή από την πρώτη έκδοση του 1569, δεν 

είναι τυχαία, καθώς μετά ακολουθεί η ανεξαρτησία η οποία σηματοδοτείται από ριζικές 

αλλαγές οι οποίες είχαν κάνει την εμφάνισή τους από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα με 

τις ιδέες του Διαφωτισμού. Η οργάνωση της εκπαίδευσης και εν συνεχεία της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, δεν ευνοεί πλέον την πεπαλαιωμένη για τα εκπαιδευτικά δρώμενα 

Λογαριαστική. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ανάλυση του μαθηματικού περιεχομένου του Γλυζούνη, η ταξινόμηση των 

προβλημάτων και των μεθόδων επίλυσής τους, μπορεί να εφαρμοστεί σε σύγχρονα 

προβλήματα αριθμητικής. Επίσης αριθμός προβλημάτων, εμπορικών και ψυχαγωγικών, 

μπορεί να δοθεί σε μαθητές και να μελετηθούν οι μέθοδοι επίλυσης σε σύγκριση με αυτές 

της Λογαριαστικής. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν τα ψυχαγωγικά προβλήματα με έναν ή 

δύο αγνώστους με ποιες μεθόδους λύνονται σήμερα, με τη χρήση αλγεβρικών συμβόλων ή 

με τις μεθόδους πρακτικής αριθμητικής; Ποιο ρόλο διαδραματίζει η εφαρμογή μεθόδων 

πρακτικής αριθμητικής στην επίλυση αλγεβρικών προβλημάτων; Σε σχέση με τη 

διαμόρφωση της αλγεβρικής σκέψης, η χορήγηση των μοτίβων του Αργυρού, ως μια 

μαθηματική εξερεύνηση, με σκοπό τη διερεύνηση των επιπέδων της αλγεβρικής σκέψης, θα 

είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της άλγεβρας σε πρώιμο στάδιο αλλά και για τη 

χρήση μιας ιστορικής πηγής στη διδασκαλία των σύγχρονων μαθηματικών. 
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